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Kedves hallgatók! 

 

E módszertani segédeszköz gyakorlati útmutatókkal szolgál az irodalmi szövegek 

stilisztikai elemzésének tudatosabb elsajátításához. 

 A munka lényegi részét tulajdonképpen az elemzési szempontokhoz csatolt 

példaelemzések alkotják. Az így illusztrált elemzési szempontokat voltaképpen nemcsak a 

magyar szakos diákok használhatják mintaként a stilisztikai elemzésekhez az egyetemi 

gyakorlati foglalkozásokon, hanem a tanárok, illetve a pedagógiai gyakorlaton részt vevő 

egyetemi hallgatók is sikerrel alkalmazhatják  óráikon. 

 A segédeszköz létrejöttéhez több szakmunka, cikk és tankönyv állt a rendelkezésre, 

ezek felsorolását egy átfogó szakirodalom-jegyzékben mellékeljük.  

A helyes nyelvismeret alkalmassá tesz arra, hogy a választékosan használjuk a 

nyelvet: választékosan fogalmazzunk és helyesen írjunk. 

E feladatgyűjtemény hasznos társuk lesz a tanulás során, mivel a stilisztikai elemzések 

mindegyikéhez gyakorlati segítséget nyújt, továbbá nyelvhelyességi és helyesírási feladatok is 

megtalálhatóak benne, tehát lehetőséget ad a szóbeli és írásbeli fogalmazás gyakorlására.  

 

 

A szerző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

A KOMMUNIKÁCIÓ 

 

  

A kommunikációval  (latin: communico ( közöl, megoszt)) a körülöttünk zajló 

történéseket, eseményeket tudjuk közölni egymással. Ehhez nem kell feltétlenül 

megszólalnunk. Ha szomorúak vagy vidámak vagyunk, ez az arcunkról leolvasható. Néha 

elég egy pillantás, egy kézmozdulat, esetleg egy útjelző tábla, vagy egy kitűző, hogy 

megértsük az információt, amit hordoz. 

Kommunikáció az is, ha magunknak készítünk emlékeztető feljegyzést, vagy ha az 

információ egy harmadik személyen keresztül jut el a címzettig. 

De nem csak az ember képes kommunikálni. Az állatok is kommunikálnak és jeleket 

használnak. Az emberek és az állatok jelrendszere azonban alapvetően különbözik egymástól. 

Az állatok artikulátlan hangokat adnak ki, az emberi nyelv ezzel szemben artikulált hangokból 

áll. Az állat, például a kutya jelkészlete korlátozott, legfeljebb 80 jelet használ és 160-ra 

tanítható meg.  

  A növények nem adnak ki hangot, mégis képesek a kommunikációra. Az 

ablakpárkányodon lévő virág is jelzi idővel, hogy elfelejtették meglocsolni.      

 

   A kommunikáció –  közlésfolyamat, az információcsere folyamata. Nélküle nem 

képzelhető el a társadalmi élet. 

 

Már az ősember is kommunikált, s a társadalom fejlődésével nőtt az információcsere 

lehetőségeinek száma is.  

 

 

 

Mit tud az ősemberről, hogyan kommunikált?       



                        

 

 

Ma, a tudomány és a technika világában számtalan lehetőségünk van arra, hogy 

információt továbbítsunk vagy fogadjunk pillanatok alatt.  

 

 

Soroljon fel minél több tömegkommunikációs eszközt!  

   

 

Az emberi fejlődés legnagyobb vívmánya, amely megkülönböztet bennünket a többi 

élőlénytől, az a beszéd tudománya. Az összefüggő beszéd által vagyunk képesek 

megfogalmazni gondolatainkat, érzékeltetni hangulatunkat, tanulni, felidézni emlékeinket. 

 

 

A NYELV ÉS A BESZÉD 

 

Kodály Zoltán szavai szerint:"Semmi sem jellemző annyira egy nyelvre, mint sajátos 

hangzása. Olyan ez, mint a virág illata, a bor zamata, a zománc, az opál tüze. Megismerni 

róla a nyelvet már messziről, mikor a szót még nem is értjük." 

A nyelv egy képesség, amelynek a segítségével gondolatainkat, érzelmeinket, 

akaratainkat másokkal közölni tudjuk. Ezt a képességet számos nyelvben a legfontosabb 

beszélőszervről, a nyelvről nevezték el. 



A nyelv a gondolkodás, a gondolatok, az érzelmek kifejezésének eszköze, az emberi 

kommunikáció legfontosabb tényezője. 

 

A nyelv – szavak és szabályok rendszere. 

 

 A nyelv nem állandó jelenség. Az ember és a társadalom fejlődésével sokat változik a 

nyelv is. A legtöbb változás mindig a szókincsben történik, hiszen naponta találnak fel új 

dolgokat, amelyeknek nevet is kell adni. A dologgal aztán elterjed a neve is a köztudatban. 

Így van ez napjainkban például a számítástechnika szavaival (billentyűzet, egér, e-mail 

(magyarul: drótposta)). A nyelvben mindig vannak továbbá elavult szavak, valószínűleg azért, 

mert már a dolgot sem ismerjük, használjuk, amit valaha jelentettek (rokka, fonográf, puzdra, 

zabla, levente… )  

Beszéd közben beszédhangokat képezünk, ezek szavakká állnak össze, a szavakból 

pedig mondatokat alkotunk. A szavak a toldalékok segítségével nyernek értelmet a 

mondatokban.  

 

Magyarázza meg a kiemelt szavak jelentését ! 

 

• feladat 

 

Javítsa ki a mondatok helyesírásában talált hibákat!  Írja is le helyesen a mondatokat! 

 

Pisti a baráttyával ment moziba délután meg irta a leckéét vacsóra után édesannya 

monta hogy tanújja meg a verset tanulás után nyugottan ment piheni 

 

2. feladat 

 

Írja ki a szövegből a kutyaugatást jelentő szavakat! Más állatok kapcsán keressen 

hasonlókat! 

Miért ugat a kutya? 

 

Mert az ugatás a kutya „beszéde”.  



A liba gágog, a kacsa hápog, a kakas kukorékol, a marha bőg, a juh béget és így 

tovább, minden állatnak jellegzetes a hangja. Erről ismerik meg egymást akkor is, ha nem 

látják fajtársukat, és szaglásuk sem árulja el a másik jelenlétét.  A magasabb rendű állatok 

(madarak, emlősök) hangjából sok minden felismerhető, így a kutyáéból is. 

Ugat, hogy észrevetesse magát: a gazdájával, a másik kutyával, az idegennel, ha 

mérges, ha figyelmeztetni akar. Csahol, ha dühös, de tehetetlen: rohan egy kocsi után, de nem 

tudja elérni. Nyüszít, ha fél, vagy fáj valamije. Vonít, ha ismeretlen és ezért félelmes 

jelenséggel van dolga: ha telihold van, ha fúj a szél, és elviszi a szagokat, ha kutyák szagát 

hozza a szél, de ő be van zárva, és nem tud kimenni. Vakkant, ha jól érzi magát, és ennek 

tanújelét akarja adni, például, ha a gazdája simogatja. Morog, ha támadásra készül. 

(Teknős Péter: Kérdezz! Felelek mindenre) 

 

 

*   *   * 

 

 A beszéd – vagyis a nyelv alkalmazása – nem veleszületett képesség, azt a fejlődés 

során szerezzük, tanuljuk. Anyanyelvünket gyermekkorunkban édesanyánktól tanuljuk, ezen a 

nyelven gondolkozunk és álmodunk. De az évek folyamán más nyelvekkel is kapcsolatba 

kerülünk. A nyelv felhasználása, alkalmazása a beszéd, tehát 

 

A beszéd – nyelvi közlés. 

 

  

 

  

 

 

  A beszéd, a nyelvi kommunikáció kizárólagosan emberi (szóbeli és írásbeli) 

tevékenység. 

A nyelvnek igen fontos szerepe van életünkben.  

A nyelv – jelrendszer A beszéd – funkció 

a kapcsolatteremtés eszköze az ismeretszerzés módja 



A nyelv segítségével tudunk kommunikálni egymással, társadalomban élni és új ismereteket 

szerezni a világról. A megszerzett ismereteket aztán a nyelv és a beszéd segítségével adjuk át 

egymásnak és az eljövendő generációnak. 

A nyelv hiányos ismerete miatt nem tudjuk érvényesíteni véleményünket, elérni céljainkat. 

Épp ezért a társadalmi együttélés egyik alapja az anyanyelvi nevelés, amely már 

kisgyerekkorban elkezdődik, amikor az édesanya tanítgatja kicsinyét, majd a közösségi 

nevelés során (óvoda, iskola) megtanuljuk, mit és hogyan kell mondanunk az élet különböző 

helyzeteiben. Egy idő után az ember maga irányítja ezt a folyamatot. Rendszeresen 

gyarapítani kell tehát ismereteinket a nyelvről, a kommunikációról, ezzel kialakul az egyéni 

stílusunk, ami megkülönböztet majd minket másoktól. Mindemellett ki kell alakítanunk és 

fejlesztenünk a biztos és hibátlan szóbeli és írásbeli nyelvhasználat készségét.  

 

 

3. feladat 

 

Válasszák ki az egyik társukat, akinek hétköznapi megállapításokat mondanak egy-egy 

mondatba foglalva. A középen álló kiválasztottnak válaszolnia kell minden mondatra 

helyeslően és tagadólag is, például Szép ma az idő. 

 

–Egyetértek, mert… (pl. szépen süt a Nap; elállt az eső; nem fúj a szél) 

–Nem értek egyet vele, mert… (pl. árnyékban is negyven fok van; a kutyámnak is melege 

van; kiégnek a virágok a kertben) 

 

4. feladat 

 

 Fejezzék be a megkezdett szóláshasonlatokat! 

 

Hallgat, mint… 



Világos, mint… 

Fekete, mint… 

Úgy hazudik, mint… 

Egyszerű, mint.. 

Szemtelen, mint… 

Erős, mint… 

Alszik, mint.. 

Okos, mint… 

 

5. feladat 

 

Olvassák el a részletet, mondják meg, milyen történelmi eseményt idéz a szemelvény? 

 

A cigányasszony odaült a tűzhöz, összekotorta a parazsat, és fekete, apró magvakat szórt 

reá… – A kezét… – mondotta néhány perc múlva a cigányasszony Dobónak. Dobó 

odanyújtotta. A cigányasszony fölemelte az arcát az égnek. A szeme fehérével nézett fölfelé. 

És remegő ajkakkal beszélt: 

– Vörös és fekete madarakat látok… Szállanak egymás után… Tíz… tizenöt… 

tizenhét… tizennyolc… 

– Ezek az éveim – mondotta Dobó. 

– A tizennyolcadik madárral egy angyal repül. Leszáll hozzád, és veled marad. Kendőt 

rak a homlokodra. A neve Sára. 

– Eszerint Sára lesz a feleségem. No, szép vénlegény leszek, mikorra megtalálom 

Sárát! 

– A tizenkilencedik madár vörös. Sötét, villámos felhőt hoz magával. A földön három 

nagy oszlop eldőlt. 

– Buda? Temesvár? Fehérvár? – kérdezi Dobó tűnődve. 



– A negyedik is lángol már, te fenntartod azt, noha kezedre, fejedre záporként hull a 

tűz. 

– Szolnok? Eger? 

– A huszadik madár aranyszínű. A nap sugaraiba van öltözködve. A fején korona. A 

korona egy gyémántja az öledbe hull. 

– Ez jót jelent. 

– Aztán megint vörös és fekete madarak szállanak egymás után. De sötétség 

következik… Nem látok többé semmit… Lánccsörgést hallok… A te sóhajtásodat… 

Összerázkódott, és elbocsátotta Dobónak a kezét. 

– Eszerint börtönben halok meg – szólt Dobó összeborzongva. 

(Gárdonyi Géza: Egri csillagok) 

 

6. feladat 

  

Egészítsék ki a szavakat a megfelelő magánhangzóval! 

 

Fi…, alk…, koszor…, sepr…, gyűr…, dar…, gyal…, heged…, köször…, kap…, lass…, 

any…,  hi…, savany…, szörny…, gömböly…, gyönyör…, fal…, kengur… . 

 

 

 



Peti és Pali beszélgetnek. A szavak és mondatok – az üzenet vagy információ, amelynek 

mindig van tartalma. Beszéd közben a fiúk a mondandójukat érzelmekkel is kiegészítik, 

ezeket jól mutatja az arcuk, a kézmozdulataik. Kapcsolatiság van köztük, ami azt jelenti, 

hogy mindkettőjüket érdekli a téma, amiről szó van és amiről véleményt akarnak cserélni. 

Saját véleményüket a háttérismereteiknek köszönhetik, azaz olyan tudásnak, amely alapján 

véleményt formálhatnak valamiről. Mihelyst megszólal Peti, Pali pedig rá figyel, létrejön 

közöttük a kapcsolódás. Beszélgetésüket külső hatások érik, például a háttérben más emberek 

is társalognak, hangosan szól a rádió vagy az utcai háttérzajok (gépkocsiforgalom) zavarok is 

lehetnek.                                    

 

Ismert magyar emberek így vélekedtek a nyelvről: 

Kazinczy Ferenc (1759–1831) – „A nemzetnek legfőbb kincse a nyelv.” 

Tolnai Vilmos (1870–1937) – „Vedd el a nemzet nyelvét, s a nemzet megszűnt az lenni, ami 

volt: nyom nélkül elenyészik, beleolvad, belehal az őt környező népek tengerébe.” 

Kodály Zoltán (1882–1967) – „A magyart is tanulni kell, még a született magyarnak is. Ha 

nem csiszolja, újítja folytonosan, berozsdásodik.” 

 

 

A nyelv és a beszéd összehasonlítása 

 

NYELV 

 

BESZÉD 
 

a beszéd alapja, a 

kommunikáció eszköze 

 

jelrendszer és 

szabályrendszer 

 

hagyományos 

 

 

független az egyéntől 

 

társadalmi jelenség, egy 

nemzet kollektív 

alkotása 
 

a nyelv alkalmazása, 

maga a kommunikáció 

 

a rendszer eszközeinek 

használata  

 

aktuális, mindig az adott 

helyzettől függ 

 

függ az egyéntől  

 

mindig egyéni 
 

 



 

7. feladat 

 

Mondjon öt, beszélést jelentő rokon értelmű szót! 

 

8. feladat 

 

Írják le az alábbi szólásokat, magyarázzák meg jelentésüket, majd helyettesítsék ezeket a 

kifejezéseket a minta szerint! 

 

1. Olajra lép. 2. Bottal ütheti a nyomát. 3. Füle botját sem mozdítja. 4.Benőtt a feje lágya. 5. 

Borsot tör az orra alá. 6. Élére rakja a garast. 7. Kimutatja a foga fehérjét. 8.Lóvá tesz. 9. Feni 

a fogát. 10.Tejben-vajban fürdik. 11. Köti az ebet a karóhoz. 12. Ráhúzza a vizes lepedőt. 

 

M i n t a : kereket old – megszökik. 

 Az alábbi képen ábrázolt kommunikációs összetevők alapján magyarázzák el a szóbeli 

kommunikáció folyamatát! 

 



 

 

 

A nyelv mint eszközrendszer 

A nyelvi eszközrendszer összetevői a hangok, a belőlük épülő szóelemek (szótövek, 

toldalékok), amelyek összekapcsolásával jönnek létre a szavak, majd a szószerkezetek, végül 

a mondatok. 

 Ezeknek az „építőelemeknek” meghatározott szabályrendszere van, amely alapján 

egységes szöveggé állnak össze.  

Mind a nyelvi eszközrendszer összetevői, mind az őket összetartó szabályrendszer 

folyamatos változásban van. Változhatnak például az egyes szavak jelentései. A vas 

megnevezés különböző korokban más-más jelentésekben fordult elő. Ennek köszönhetően ma 

több olyan szólásunk van, ami ezeknek a jelentéseknek az emlékét őrzi.  

9. feladat 

Magyarázzák meg, mit jelent a vas szó az alábbi szólásokban! 

 

Nincs egy vasam sem 

Vasra verni valakit 

Megvasalták a ló lábát 

Talpig vasban van valaki 

 

  10. feladat 

Keressék meg a megadott főnevekben elbújt további szavakat! Például a padlásfeljáró szóban 

ott rejtőznek a pad, padlás, feljár, jár, járó, ár, ró szavak. Figyeljék meg a helyesírásukat! 

 



erdőkerülő, jegygyűrű, vadászat, napfogyatkozás, felhőkarcoló, szigetelőszalag, 

melegítőalsó. 

 

11. feladat 

Válasszák külön a mondatok szavait, majd másolják le a megfelelő írásjelekkel!  

 

gyerekeknerendetlenkedjeteklegyetekfegyelmezettek 

 nemtudomhovatettemakistáskámattesetudod 

 párnapmúlvamegkapomazújkerékpáromat 

 

 

12. feladat 

 

Értelmezzék az alábbi szópárokat! Jegyezzék meg a helyesírásukat! 

 

kerék –kérek              irat – írat                 verés – véres               kar – kár 

veréb – véreb             tör – tőr                   eres – érés                  örül – őrül 

csikós – csíkos           kötök – kötők          karok – karók            húzat – huzat       

 

13. feladat 

Az alábbi képek összeillőek, keressék meg a párokat! 

Az első sorban található állatok megnevezése volt a szó alapjelentése, a többi jelentést 

mellékjelentésnek nevezzük. Indokolják meg a jelentések közötti kapcsolatot!  

 



 

 

Mindennapi életünknek része, hogy új szavak születnek, másokat pedig kivonunk a 

használatból. 

Neologizmusoknak nevezzük az olyan újkeletű szavakat, amelyek manapság 

keletkeztek. Sok esetben még annyira „frissek”, hogy nem ismeri őket az egész beszélő 

közösség. Ide soroljuk például a számítástechnikai szakkifejezéseket és a fiatalok szlengjét is. 

Az archaizmusok – elavult szavak, amelyek sokszor csak bizonyos korhoz 

köthetők.  

 



14. feladat 

Válogassák szét a következő szavakat úgy, hogy az egyik csoportba kerüljenek az új 

keletkezésű szavak, a másikba az elavult szavak! 

 

kondás, tiszttartó, computer, úrbér, műhold, janicsár,   szkafander, űrhajó, kelevéz,  

atom,képernyő, puzdra,  

15. feladat 

Az Idegen Szavak Szótára segítségével keressék meg az archaizmus és a neologizmus 

szó jelentését! 

 

Az alábbi két részlet Kodolányi János Julianus barát című regényéből való. Rajtuk 

keresztül könnyen megfigyelhető, hogyan segíthetik az archaizmusok egy adott kor 

bemutatását. 

 

"Hát te? - fordult most az apa Györkhöz. - Merre kódorgál, merre hurcolának a Rosszak? 

Györk nem felelt azonnal. 

- Nem hurcolának a Rosszak, - mondta aztán mogorván. 

- Nem csoholátok megént az atyák gyimilcsét? 

- Nem csoholánk. 

- Hát mit mívelétek azkor, he? 

- Sömmit. Hallod-e, apa. 

- Hallom. 

- Igaz-e, hogy élt vala egyször egy fejér ló s annak vala egy fia, azkit Fejérlófiának 

nevezének? 

- Igaz. 

- Hol élt vala az a ló? 

- Hát valahun messze, Keletön. Ahun valamikor eleink éltek vala. 

- S hová leve osztán az a Fejérlófia? 

- Mit tudom én már. Vala, osztán nincs. Meghala." 

"- Ki vagy? - kérdezte tőle Julianus nagy csodálkozással. 



- Látud! - nevetett az asszony s szemérmesen elfordította arcát. -Akszin vogyuk. Madzsar. Ide 

jevék ez föld reá, Farkos ája belől. 

[...] 

- Urodum kér, menejek vele már. Jere te es. 

Kétszer sem kellett mondania, Julianus boldogan indult. Már megijedt az imént, hogy a férfi 

erővel elparancsolja az asszonyt, őt elkergeti, s örökre eltűnik előle a csodálatos alak, akiben 

nem is embert látott, hanem Isten égi küldöttjét. 

Gyorsan mentek, az asszony hol az urához beszélt kérlelő, csitító hangon, hol Julianushoz 

kedvesen, izgatottan, gyermekesen [...] Újból megkérdezte, hol van az uruszág, ahonnét 

Julianus jött, s hitetlenül rázta a fejét, mikor hallotta, hogy távol, Nyugaton, két esztendőnyi 

járásra innét egy hatalmas magyar birodalom van, s annak népe ugyanezen a nyelven szól, 

mint az asszony. Sok szót nem értett meg. Így nem tudta, mit jelent: váras. És: vár. Amikor 

egy dühösen ugató kutyával találkoztak, s Julianus rászólt: 'Eredj kutya, nem bánt senki', - az 

asszony nem értette, mit mond. Mikor kiderült, hogy 'kutyát' mondott, nevetett és 

csodálkozott. Hiszen az nem kutya, hanem 'pene'. 

 

16. feladat 

Mondják kérdezve, könyörögve, parancsolva,…. az alábbi szót. Mit figyeltek meg? Hogyan 

változik a magánhangzók hosszúsága? 

 

Adjatok… 

*   *   * 

 

A beszédkészség fejlesztése 

(szövegértés, olvasás, beszéd, írás) 

Beszédkészsége minden embernek van, ez veleszületett adottságunk, mégis fejlesztenünk 

kell, hogy kellemes benyomást keltsünk más emberekben.  

Kiskorunkban megtanultuk helyesen kiejteni a szavakat, majd ezekből mondatokat kezdtünk 

építeni. Kisgyermekkorban az új szavak használatával fejlődik a beszédkészség.  



Az iskolában aztán elkezdődött az írás, olvasás és a szövegértés elsajátítása. Ebben a korban 

az embert folyamatos hatások érik, kitárul a világ, számtalan alkalmunk van a helyes és tiszta 

beszéd és írás gyakorlására. Megtanuljuk a gondolatainkat úgy megfogalmazni, hogy elérjük 

céljainkat: bizonyítsuk tudásunkat, meggyőzzünk vagy cáfoljunk, állítsunk vagy tagadjunk. 

A beszéd tehát az egyén gondolatainak, érzéseinek és szándékainak kinyílvánítása.   

A szövegértés nem más, mint az elhangzott vagy elolvasott szöveg tartalmának 

értelmezése. Az anyanyelvén mindenki könnyedén megérti az elhangzottakat, de az írott 

szöveg megértetése nagyban függ attól, hogy mennyire folyékonyan olvassák fel. Ugyanez a 

szabály érvényesül egy tanult nyelv esetében is. 

 

A mókus 

  

Kimondottan a fán élő állat. Egész Európában elterjedt. Nappali életmódot él. Télen 

kijön a szabadba, hidegben bélelt fészekben marad, de nem alszik igazi téli álmot. 

Középmagas fák villás ágai közé építi lakhelyét. Minden mókus önálló területen él. A kis 

mókusok harmincnyolc napi vemhesség után jönnek a világra, és újabb egy hónap múlva 

nyitják ki a szemüket. Születésükkor csökevényes repülőhártyájuk van, de ez növekedésük 

közben teljesen visszafejlődik. 

A diót, mogyorót és egyéb nem romló élelmet a fák odvába és a földbe rejti el. Gyakran 

megtörténik, hogy elfelejti, hol van a rejtekhely, így a magvakból növények kelnek ki. Tehát a 

mókus igen jó „kertész”. 

  

17. feladat  

Válaszoljanak röviden a kérdésekre! 

 

Milyen életmódot él? 

Hova építi a mókus a lakhelyét? 



Mennyi ideig vemhes a nőstény? 

Hány nap múlva után nyitják ki a szemüket? 

Növekedésük során mi fejlődik vissza? 

Hova rejtik az élelmet? 

Miért jó „kertész” a mókus? 

 

18. feladat 

Töltsék ki a táblázatot az adatok alapján!  

  

Háziállatok: macska, aranyhal, papagáj, hörcsög 

  

Dani allergiás a macskaszőrre. 

Zoli fél a madaraktól. 

Viki háziállata terráriumban él. 

A lányok csak emlősállatot tartanak. 

  

Sport: snowboard, síelés, szánkózás, korcsolya 

  

Zoli sportjához nincs szükség botokra. 

Viki a befagyott Balatonon is sportolhat. 

A lányok még soha nem síeltek. 

  

Név Háziállat Kedvenc sport 

Kati     

Dani     

Viki     

Zoli     



  

Az írás a gondolat rögzítése betűkkel és jelekkel. 

Az olvasás az írott szöveg hangoztatása. 

Úgy tartják, hogy az írás ábrák rajzolásából alakult ki: például egy alma rajza jelölte az 

almát, és két láb lerajzolása mutathatta a járás vagy állás fogalmát. Ebből azután a jelek 

elvontabbakká váltak, végül olyan szimbólumokká fejlődtek, amelyeket ma betűknek 

nevezünk. Egy-egy betűnknek ismerjük a történetét is. Például a G betű jelét még az ókori 

Görögországban terjesztették el „gargaridzó” néven. Úgy tartották, hogy gargarizálás közben 

az ember ezt a hangot ejti. A G betű alakja éppen ezért egy emberi fejet formáz, nyitott 

szájjal, és a torok felé mutató nyíllal.  

Mielőtt őseink a Kárpát-medencébe érkeztek volna, már rendelkeztek saját írással, 

amelyet a türk (török) népcsoporttól lestek el. Ezt hívjuk rovásírásnak. A jeleket éles 

szerszámmal fára (ágra, botra) esetleg kőbe vésték,  karcolták, festették. Ez a fajta írás sokáig 

megmaradt a betűírást nem ismerő pásztorok körében. Botra vésték, hogy hány állat született 

egy évben, és a kocsmában is így tartották nyílván a tartozásukat. Amikor a botra már nem 

fért több jelzés, a tartozást ki kellett fizetni. Ennek emlékét őrzi a  Sok van a rovásán 

szólásunk is. 

 

Az írás szabályozott jelenség. Minden nemzetnek van helyesírási szabályzata, ami az irodalmi 

nyelvre alapul. 

 

19. feladat 

 Gyakorolják a helyes kiejtést az alábbi mondókák hangos olvasásával! 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kely-magyar_rov%C3%A1s%C3%ADr%C3%A1s


Kipp-kopp, kalapács, 

Kicsi kovács, mit csinálsz? 

Sárga lovat patkolok, 

Aranyszeggel szegelek. 

Uccu, pajtás, kapj fel rája, 

Ugyis te vagy a gazdája. 

 

Sütőben a tökmag, 

Befűtöttünk tegnap. 

Ropog, pattog öt nap. 

Megégett a tokmag. 

 

 

20. feladat 

Egyik társuk találjon ki egy főnevet, a többieknek pedig az a feladata, hogy minél több 

olyan jelzőt gyűjtsenek, amely az adott főnévre jellemző. Az nyer, aki a legtöbb jelzőt sorolta 

fel. 

 

21. feladat 

Játsszanak szóláncjátékot az alábbi szempontok betartásával! 

 

a) Válasszanak ki egy hangot vagy betűt, majd olyan szavakat kell gyűjteniük, 

amelyek ezzel kezdődnek. Lehet szűkíteni a kört, például csak főneveket, 

élőlényeket, gyümölcsöket, híres embereket, földrajzi neveket stb. mondani. 



b) A kiválasztott hanggal vagy betűvel végződő szavakat gyűjthetnek. 

c) Amilyen betűvel vagy hanggal végződik a szó, a következő ugyanolyannal 

kezdődjön. 

d) Olyan szavakat gyűjtsenek, amelyekben kétszer fordul elő az adott hang vagy 

betű. 

e) Érdekes hangkapcsolatokat vagy betűkapcsolatokat tartalmazó szavakat 

gyűjthetnek, például a szó közepén legyen  rf  hang- vagy betűkapcsolat: karfiol, 

férfi, morfium stb. 

22. feladat 

Gyakorolják a helyes hanglejtést az alábbi mondat segítségével! Figyeljék meg, hogyan 

változik a jelentés attól, hogy milyen intonációval mondják! 

Na, ezt jól megcsináltad!  

*   *   * 

A beszédhelyzet és annak összetevői 

(beszélő, hallgató (címzett), a beszéd témája és alapgondolata (üzenet)) 

 

 



 

Ahhoz, hogy nyelvi kommunikáció létrejöjjön, szükség van beszélőre (közlőre) és hallgatóra 

(befogadóra), egy beszédhelyzetre, amelyben egy üzenetet kívánnak közvetíteni egymásnak a 

nyelv segítségével. 

 

 – beszélő (adó, jeladó, közlő): valamit közölni akar; 

– hallgató (vevő, jelvevő, befogadó, címzett): akinek az üzenetet szánják, észleli, felfogja, 

értelmezi a hallottakat; 

– a beszélő és a hallgató megléte még nem elegendő a kommunikációhoz, szükség van a többi 

összetevőre is (beszédhelyzet, téma, üzenet); 

– a kommunikációnak  mindig valamilyen célja van, egy üzenetet akarunk közvetíteni általa; 

–az üzenetet a beszélő formába önti – kódolja, a hallgató megfejti – dekódolja; 

–a nyelvi közlésfolyamatban közösen ismert nyelvre van szükség (lehet anyanyelv vagy 

mindkét fél által ismert idegen nyelv, de még az anyanyelv esetében is lehetnek problémák – 

különleges nyelvváltozat, ismeretlen szavak, szakszavak, stb); 

–a beszélő és a hallgató között kommunikációs közeg, csatorna jön létre (levegő, média, stb); 

–az eredményes közlésfolyamatnak az is feltétele, hogy közös ismereteink, előismereteink 

legyenek az adott tárgyról. 

 

23. feladat 

Folytassák a megkezdett mondatokat! 

 

Az ilyen típusú feladatokkal az a célunk, hogy a vágyainkat, gondolatainkat 

különbözőképpen kifejezhessük, mely egyrészt a szóbeli kommunikációs képesség 

fejlesztését célozza, másfelől, ha írásban végeztetjük, akkor pedig kiválóan alkalmas az 

írásbeli kommunikációs készség fejlesztésére, a hasonló gondolatok különböző formában 

történő megfogalmazására. 

 

1. Jó kedvvel jövök az egyetemre, ha … 

2. Jól esik, amikor … 

3. Örömmel tölt el, ha … 

4. Szeretem, ha … 

5. Boldog vagyok, … 



6. Nagyon meg volnék elégedve, ha … 

7. Arra vágyom, hogy… 

8. Nekem az a legfontosabb, hogy… 

9. El sem tudnám képzelni az életet anélkül, hogy… 

10.Jó lenne, ha … 

11. Elhatároztam, hogy… 

15. Az volna a legnagyobb jutalom, ha … 

16 Az életben a legfontosabbnak … 

17. Nagyon nem tetszene nekem … 

18.Semmiképp nem szeretném…19.nagyon sajnálnám…. 

20. Ne tedd, mert…. 

 

 

 

24. feladat 

 

Írjanak  reklámot ezekhez a termékekhez úgy, hogy előbb a pozitív jellemzőit népszerűsítsék, a 

második reklámban ugyanannak a terméknek a márkáját, a harmadikban összehasonlítják 

más termékkel, a negyedikben a rábeszélés módszerét alkalmazzák!  

 

gyermekpelenka, metszőolló, fájdalomcsillapító, gyermekjáték, telefon 

 

 

25. feladat  

 

Pótolják a hiányzó magánhangzókat és mássalhangzókat a keresztnevekben, tegyék őket 

ábécérendbe! 

 

Alf…nz, Teod…ra, Ant…nia, Krist…f, Al…z, Kla…dia, Ot…lia, Cec…lia, Elv…ra, L…via, 

L…jza, Kriszt…na, Fl…rián, Em…lia, Karol…na, A..ila.  

 

 



26. feladat 

Találják ki az alábbi összetett szavakat az előtag és az utótag körülírásával. Ehhez 

egyik társuk kiválasztja az egyik összetett szót, és egy tulajdonságot ad meg segítségül: 

Gondoltam egy összetett szóra, amely elölről érzékszerv, hátulról törékeny (szemüveg). Ha 

a játék kezdetben nehéznek bizonyul, akkor érdemes néhány szóval jellemezni a kitalálandó 

szót, például: Elölről nézel vele, hátulról átlátszó, ha leejted, eltörik.  

Példák: hógolyó, padlásajtó, kékbálna, mosógép, hóember, adásidő, fogkefe, 

üvegpohár, hangjegy, várbörtön, szélkerék, jéghegy, hajháló, rajztábla, gumibot, vízesés, 

teherautó, kötőjel, földgáz, rajzóra, aranygyűrű, almafa, szitakötő, tűzoltó, reklámtáska, 

földrengés, füzetborító, sárgarigó, rendőrautó, atomerőmű, sündisznó, kerékpártúra, 

darázsfészek. 

 

 

*   *   * 

 

A szöveg jellemzői  

 Szöveg (beszédmű), élőbeszéd (beszélt nyelv), írott forma (írott nyelv), 

szövegértés(bekezdés, mondattömb, arányosság, szerkezet, egység, haladás, folytonosság, 

tagoltság, arányosság, teljesség,… ) 

 

 

A szöveg, más néven a beszédmű, a nyelv és a beszéd legnagyobb egysége. Teljes, 

befejezett közlés, amely kisebb egységekből (bekezdések, mondatok,..) áll.  

 

A szöveg állhat egyetlen mondatból, de a sok ezer mondatos regény is szövegnek 

tekinthető, hiszen egymással összefüggő mondatok sorából áll. 

A szöveg jellemzői: 

tartalom – végig jelen van, erről szól a beszédmű. 

szerkezet – a szöveg kisebb egységekre tagolódik: fejezetek, bekezdések, mondatok, 

mindezek pedik három nagy részt képeznek: bevezetést, tárgyalást, befejezést. 



szövegösszetartó erő – ide sorolunk mindent, amitől a szavak, mondatok …stb. összefüggnek 

egymással (pl. a szavak toldalékok segítségével állnak össze mondatokká; a műben a 

cselekmény folyamatos, minden új mondat az előzőhöz képest új információt tartalmaz; 

jellemző a szereplők egymáshoz való viszonya…stb.). 

cél – minden megnyilatkozás, így a beszédmű is valamilyen céllal íródik vagy hangzik el: 

néha csak ismertetni, közölni akarunk valamit, más alkalommal meg akarunk győzni valakit 

(vagy másokat) is az igazunkról  

 

27. feladat 

 

Azt a mondatot, hogy „Köszönöm szépen.” sokféle helyzetben, sokféleképpen mondhatjuk. 

Hogyan mondjuk (és közben hogyan viselkedünk) akkor, ha: 

 

–nagyon örülünk egy ajándéknak; 

–az ajándék nem tetszik, de nem akarjuk megbántani az ajándékozót; 

–megkínálnak valamivel és elfogadjuk; 

–megkínálnak valamivel, de nem fogadjuk el; 

–útbaigazítást kérünk és egy felnőtt válaszol; 

–egy barátunk figyelmeztet, hogy a széken felejtettünk valamit? 

 

 

28. feladat  

 

Milyen helyzetben, milyen nyelvhasználatban hallhatjuk ezeket a megszólításokat? Milyen 

lehet a viszony a kommunikációs partnerek között?  

 

Asszonyom, kedvesem, öregúr, az ügyfél, néni, mester, kegyelmes úr, tata 

 

*   *   * 

 

Szóban és írásban egyaránt kommunikálunk, így el kell különítenünk egymástól az 

élőbeszédet (beszélt nyelv) és az írott formát (írott nyelv) 

-A beszélt nyelvnek az az előnye, hogy gyors, egyszerű és színes. Manapság a 

telekommunikációs eszközök is lehetővé teszik az élőbeszéd használatát.  



Ilyenkor a beszélő és a hallgató (vagy befogadó) között létrejön a szövegértés 

 

 

 

 

- Az írott nyelvnek is van előnye: amit leírnak, az megmarad az emberiség számára szinte 

örök időre. Az ilyen írásokból, könyvekből tudhatjuk meg, hogyan éltek elődeink sok ezer 

évvel ezelőtt. Az írott nyelv segítségével a távol lévőkkel is közölhetjük gondolatainkat.  

Ebben az esetben az író mondandóját a befogadó olvasással ismeri meg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A beszéd és az írás összehasonlítása 

 

Beszéd 
 

Írás 
 

Több százezer éves, egyidős az 

emberrel 

Kb. 5000 éves 

a fülünkkel érzékeljük (akusztikus)   szemünkkel fogjuk fel (vizuális) 

Térbelileg kötött, kis távolságra terjed Térbelileg kötetlen, nagyobb 

távolságban is terjeszthető  

Időbelileg kötött: a hang pillanatnyi, 

múló jelenség  

Időbelileg maradandó: az írás „örök” 

Az emberi test önmagában hozza 

létre, egyéb segédeszköz nélkül  

segédeszközöket igényel (toll, papír,…) 

hangokból épül betűkből épül 

Megértését segítik a kézmozdulatok,  

arcjáték, testtartás  

megértését pl. fénykép, rajz stb. segítheti 
 

Kevesebb az idő a mondat, szöveg 

megformálására, szegényebb a 

szókincs; egyszerű vagy hiányos 

szerkezetű mondatok; szünetek, 

töltelékszavak jellemzik  

Több idő jut a mondat, szöveg 

megformálására, utólagos javítás, 

változtatás; részletes, pontos 

fogalmazás; gazdag szókincs jellemzi 

 
29. feladat 

 

Olvassák fel a mesét szerepek szerint! 

Írják tovább a mesét úgy, hogy illeszkedjen a címhez! 

 

 

Benedek Elek: A hétszépségű királykisasszony 

 

 Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy szegény ember, s 

annak egy nagy kamasz fia, úgy hívták, hogy Kolontos Bandi, No, nem is hiába hívták 

Kolontosnak ezt a legényt, mert csupa ostobaság volt minden cselekedete. Az apját, az anyját 

majd felvetette az erős búbánat, hogy a fiuk, mindenükből kiforgatja a nagy ostobaságával. 

Egyszer azt mondja az asszony a fiának: 

• Eredj, fiam, öntözd meg a virágokat, mert a nagy melegségben mind elszáradnak. 



 Fogja magát Bandi, lemegy a pincébe. Volt ott három hordócska bor, felviszi a kertbe, 

s ráöntözi a virágokra. Sokszor látta, hogy az emberek, ha bort isznak, jó kedvük kerekedik, s 

amint a bort elöntözte, még meg is kérdezte a virágokat: 

• Jó kedvetek van, ugye? Meghiszem azt! 

Máskor meg azt mondták neki, hogy hintse meg az udvart homokkal, hogy egyenes 

legyen. Hanem Bandi azt gondolta, hogy jobb a liszt a homoknál, s ami liszt volt a háznál, azt 

mindet felhintette az udvaron. Jő ki az apja, nézi, hogy mit csinál Bandi. 

• Jaj, te világbolodja, te, mit tettél? 

• Talán bizony nem elég egyenes az udvar? – kérdezte Bandi. 

• Hiszen megállj, mindjárt megegyenesítlek én! 

Előkapott egy husángot, jól elnadrágolta Bandit, de bizony nadrágolhatta, attól ugyan nem 

jött meg az esze. (…) 

 

30. feladat 

 

Mondjon mindenki egy igét! Fogalmazzanak szöveget az összes szó felhasználásával! 

 

*   *   * 

 

A szöveg  szerkezete    

(bevezetés (indítás), kifejtés, befejezés) 

A szöveg a nyelv szerkezetének legmagasabb szintje, megszerkesztett, lezárt egység. 

                                              

  + 

   

+ 

                                                 

 

szöveg: 

bevezetés (indítás) 

tárgyalás (kifejtés) 

befejezés 



 

A szöveg szerkezeti egységeinek funkciói: 

• a bevezetésben felvázoljuk a témát és felkeltjük az olvasó, hallgató figyelmét a 

mondandónk iránt; 

• a tárgyalásban követelmény a rövidség, világosság és a tiszta nyelvi kifejezés. 

Szerkezetileg több bekezdésből is állhat; 

• a befejezés lényege az összefoglalás, lezárás. 

A mondat szavakból, a szöveg mondatokból álló nyelvi egység.  Minden szöveget az ún. 

kohézió (szövegösszetartó erő) tart össze. A kohézió nem más, mint a mondatok 

nyelvtani és tartalmi kapcsolódása a szövegben. Nyelvtanilag a toldalékok, kötőszók, 

névmások,… tartják egyben a mondatokat, tartalmilag pedig a minden mondathoz tartozó 

új információ.  

 

Nyelvi megformáltságát tekintve: kerek, lezárt beszédszakasz. 

Az alábbi szabályok jellemzik: 

• Egység – csak egyetlen fő témáról szólunk. 

• Haladás – a szövegrendezés fő szabályszerűsége, miszerint időben, térben, 

cselekményben egyaránt az egymásutániság a jellemző. 

• Folytonosság – a szöveg úgy épüljön fel, hogy tartalmi hézagok ne keletkezzenek 

benne, hanem a gondolatok láncszerűen kapcsolódjanak egymáshoz. 

• Tagoltság –a szöveg szerkezeti elemei. Három egysége: bevezetés, tárgyalás, 

befejezés. Ezen kívül a gondolati egységek elkülönülését szolgálja: fejezetek, 

alfejezetek, részek, bekezdések, mondattömbök. 

• Arányosság – mind szerkezetében, mind tartalmában jellemző szabály, hogy a lényegi 

elemeket nagyobb hangsúllyal, kidolgozottabban, a kevésbé lényegeseket rövidre 

hagyjuk 



• Teljesség, befejezettség – ha a témához tartozó lényeges elemekről lehetőleg mindent 

elmondunk, amit terveztünk. A zártságot a befejezéssel kell éreztetni. 

 

31. feladat 

Alkossanak szöveget az alábbi szavak  felhasználásával!  Magyarázzák  meg, hogyan lesz 

összefüggő szöveg a szavakból! 

létra, szüret, nagyapa, korán, estig, fáradt, szép, sok, boldog, idő, unokatestvér, szőlő. 

 

32. feladat 

Tegyék helyes sorrendbe  Weöres Sándor versének sorait!  

Sándor napján megszakad a tél,  

Már közhírré szétdoboltatik: 

József napján megszűnik a szél, 

 minden kislány férjhez adatik, 

zsákban Benedek, szőkék legelébb, 

hoz majd meleget, aztán feketék 

nincs több fázás,, boldog, aki él.  

végül barnák és a maradék. 

 

33. feladat 

Gyakorolják a helyes kiejtést az alábbi nyelvtörők segítségével! 

Egy icike-picike pocok pocakon pöckölt egy másik icike-picike pockot, 

mire a pocakon pöckölt icike – picike pocok is jól pocakon pöckölte az őt pocakon pöckölő 

másik icike-picike pockot. 

 

A gyárkémény reszelt ormán, 

élt egy hétig reszelt tormán. 

 



Azt mondják a hatalmasok, 

hogy akinek hat alma sok, 

az már elég hatalmas ok, 

hogy ne legyen a hatalma sok. 

 

Moszkvicsslusszkulcs, zaporozsecslusszkulcs, zsukslusszkulcs. 

Te tetted e tettetett tettet, te! Te tettettet tettek tettetese, te! 

 

34. feladat 

 Írjanak rövid történeteket az alábbi szövegkezdő mondatok felhasználásával! A témát önök 

találják ki! 

 

Hé, haver! 

Drága szüleim! 

Haragszol még? 

 

 

1. A kommunikáció iránya szerint a szöveg lehet:  

· dialogikus (kétirányú szövegek) – pl. beszélgetés, vita, riport, stb.  

· monologikus (egyirányú szövegek) – pl. előadás, levél, napló, stb.  

2. rögzítésének módja szerint: 

· írott szöveg – pl. cikk, levél, kérvény, regény, stb.  

· szóbeli szöveg – pl. beszélgetés, előadás, stb.  

  

3. A szövegalkotás módja szerint:  

· tervezett szöveg (előre kigondolt, megszerkesztett) pl. vers, rendelet, stb.  



· spontán szöveg (adott pillanatban született) pl. beszélgetés, hozzászólás, stb.  

  

4. A kommunikáció funkciója szerint:  

· elbeszélő szöveg (ami egy történetet mond el) pl. novellák, regények, ha elmesél valaki 

valamit.  

· leíró szöveg (amikor egy tárgyról, vidékről, személyről, munkáról leírást adunk)  

· érvelő szöveg (aminek a célja a meggyőzés; érveket vonultat fel.)  

 

5. Kommunikációs színterek szerint:  

· magánéleti (levél, napló, beszélgetés, sms, stb.)  

· közéleti (felszólalás közéleti témában)  

· hivatalos (kérvény, rendelet, felszólítás, stb.)  

· tudományos (tudományos előadás, szakkönyvek, stb.)  

· sajtóban megjelenő (hirdetés, cikk, riport, stb.)  

· szépirodalmi (regény, vers, stb.)  

· egyházi (beszéd, ima, szertartások szövegei, stb.) 

 

*   *   * 

A bekezdés 

A szöveget kisebb-nagyobb egységekre szoktuk tagolni. Ennek több oka is lehet. 

Részben a szöveg tartalma megkívánja, hogy néha új gondolatsort indítsunk el, eltérjünk az 

eredeti tárgytól, illusztráljunk, részletezzünk, bizonyítsunk vagy cáfoljunk. Az ilyen 

szövegtagokra különösen figyelünk. Igyekszünk rájuk felhívni a figyelmet, a megfelelő helyre 

tesszük őket a szövegen belül, hogy minél jobban elérjék a céljukat, vagyis azt, hogy a 

befogadó vagy hallgató maradéktalanul megértse az egész szöveg üzenetét. 



Ha jó a szöveg tartalmi szerkezete, a beszélő vagy író eléri az abszolút célját – 

megtörténik a meggyőzés.  

A bekezdés – összefüggő gondolatsor, a szöveg egy megszerkesztett és lezárt része. 

Olyan mondatok sora, melyek egy téma körül csoportosulnak. 

A szövegnek vizuálisan is részekből kell összeállnia. Nem szeretünk egy olyan olvasmányba 

belefogni, aminek nem látszik a vége. Néhány perc után a figyelmünk lankadni kezd, esetleg 

nem értjük, amit olvasunk. Tehát a szemnek észlelnie kell a szövegszakaszokat ahhoz, hogy 

az agy aktív maradjon az információhalmaz feldolgozása közben. 

 A bekezdés tartalmát  a tételmondat tömöríti, amely a bekezdés tartalmának egymondatos 

összegzése. Rendszerint a bekezdés elején áll, de előfordulhat a végén, illetve a közepén is, 

sőt vannak bekezdések, melyekben nincs szó szerint megfogalmazva, de a bekezdés 

tartalmából következtethetünk rá. 

 

 

 

*   *   * 

 

 

A beszéd célja és címzettje 

 

Ha beszélgetünk valakivel, mondandónknak mindig van célja, beszédpartnerünk pedig a 

címzett, akihez intézzük szavainkat. 

A beszédnek a beszédhelyzettől függően más és más célja lehet. Ezek a következők: 

• tájékoztatás: ekkor főleg kijelentő mondatokkal írunk vagy beszélünk; 

• érzelemkifejezés: ha érzelmeinket, hangulatunkat, érzéseinket kívánjuk közölni, 

ezeket gyakran felkiáltó és óhajtó mondatokkal fejezzük ki; 

• felhívás: amikor cselekvésre szeretnénk késztetni a címzettet, azaz a beszédpartnert 

vagy az olvasót, és ennek kifejezésére sok felszólító mondatot használunk; 

• kapcsolat: 



• kapcsolatteremtés: akkor jön létre, ha például köszönünk, megszólítjuk azt, 

akihez szólni kívánunk; 

• kapcsolatfenntartás: megkérdezzük partnerünket, érti-e azt, amit mondunk, 

figyel-e ránk; 

• kapcsolatzárás: a beszélgetés lezárása és a másiktól való búcsúzás 

• értelmezés: ekkor magáról a nyelvről a nyelv segítségével beszélünk. Amikor valamit 

nem értünk meg, például nem ismerjük a szó jelentését, a nyelv segítségével 

érdeklődünk utána; 

• gyönyörködtetés: amikor a beszélőnek vagy írónak csupán az a célja, hogy a hallgató 

vagy olvasó gyönyörködjön a beszédmű szépségében. például minden vers 

magunkban való elolvasásakor, illetve szavalásakor ez a cél érvényesül. A 

gyönyörködtetést elősegíti a szavak megfelelő összeválogatása („ S mire elér szeme a 

túlsó határra, leesik fejéről véres koronája” (Petőfi)). Élőszóban pedig fontos a 

hangsúly, a beszédtempó, a helyes hanglejtés és hangerő stb. betartása.  

 

35. feladat 

 

Gyűjtsenek köszönési formákat!  

 

a)  ma használt köszönési formákat! 

b) ritkán használt köszönési formákat! 

c) szavak nélküli köszönési formákat! 

d) Gyűjtsenek olyan sportokat, amelyekben a küzdelmet kölcsönös üdvözléssel kezdik és 

zárják! Ennek milyen jelentősége van? 

 

36. feladat 

 

Gyakorolják a helyes kiejtést az alábbi nyelvtörőkkel! 

 

Kiss Anna: Bögre bál 

Bödön ledübben 



Réztál lecsattan 

Fazéknak lángon  

Tejhabja lobban 

Daráló járja 

Egerek jönnek 

A bögre-bálba 

Kemence döngi 

Vastepsi zengi 

Fütyül a kulcsluk 

Nincs itthon senki  

 

*** 

Csengeri csikós itat a Tiszán, 

három cserépcsengő cseng 

a csengeri csikós csikójának 

a nyakán. 

 

 

 

A kommunikáció lehet:   

közvetlen: amikor a kommunikációnál mindkét fél jelen van; 

 és közvetett: amikor az információt valamilyen eszköz közvetíti (televízió, megírt képeslap, 

tankönyv stb.); 

illetve lehet egyirányú: ilyenkor a beszélő vagy az író közli a mondanivalóját anélkül, hogy 

közvetlenül választ kapna rá. 

és kétirányú: amikor a kommunikációban részt vevők reagálnak egymás mondandójára. 

Ilyenkor fontos szerepe van a kézmozdulatoknak, hangerőnek stb. 

     közvetlen, egyirányú: a tanári előadás; 

     közvetlen, kétirányú: két barát beszélgetése; 

     közvetett, egyirányú: televízióadás; 

    közvetett, kétirányú: telefonbeszélgetés; 

 

 

37. feladat   



Írjanak mind a négy  típushoz  saját példát! 

 

38. feladat 

 

 Az alábbi párbeszédben húzza alá azokat a szövegrészeket, amelyek a  címzett  „válaszait” 

jelentik! 

 

MARI: Tudod, hogy Laci milyen tök rendes. 

ÉVA: Aha. 

MARI: Képzeld, ráfogták, hogy lopott az öltözőben. 

ÉVA: Atyám! 

MARI: Egyből mindenki ráfogott mindent. Holnap lesz a fegyelmije. 

ÉVA: (kezét a szája elé teszi.) 

MARI: Én leszek ott az osztály képviseletében. 

ÉVA: Nagyon ügyes legyél! 

a) Karikázd be a fenti feladatban, hogy ki a közlő! 

Ha a hallgató nem csupán a beszélő által elmondottakra reagál, hanem átveszi a szót, és a 

témához új információkkal járul hozzá, akkor BESZÉLŐVÁLTÁS történik, azaz a közlőből 

befogadó, a befogadóból közlő lesz. 

 

*   *   * 

 

A monológ és a párbeszéd 

Monológ (görög: monologos (egyedül beszélő)) ; 

párbeszéd, dialógus (görög: dialogos (beszélgetés)) 

 

 

Mindennapi életünkben és a szépirodalomban is találkozhatunk monológokkal, olyan 

hosszabb magánbeszédekkel, amelyekből a beszélő, illetve a szereplő gondolatait, érzéseit, a 

többi szereplőhöz való viszonyát ismerjük meg. 



 A dialógus párbeszéd két vagy több személy között. Rövid, esetenként hiányos 

mondatok jellemzik, hiszen a beszélgetésben résztvevők látják egymás arckifejezéseit, 

mozdulatait is. 

   

39. feladat 

 

Állapítsák meg az Idegen szavak szótára segítségével, mi a különbség a monológ és a 

dialógus szó jelentése között! 

 

40. feladat 

 

Mondjanak olyan helyzeteket, amikor a közlések 

 

a) monológ formában hangzanak el! 

b) elsősorban dialógus formájában hangzanak el! 

 

 

41. feladat 

 

 Felismerik-e a mesét a monológ alapján? Folytassák a történetet! 

 

„Köszönöm, Róbert Gida. Te vagy az egyetlen az egész társaságban, aki, úgy látszik, ért 

valamit a szamárfarokhoz. A többiek… nem mondok semmit. Nem tehetnek róla, hogy nincs 

képzeletük. Az ő számukra ez a testrész nem jelent semmit… Azt hiszik, csak arra való, hogy 

lógjon!” 

 

 

42. feladat 

 

Egészítsék ki az alábbi hiányos telefonbeszélgetést, majd adják elő! 

Mi okoz zavart ebben a beszélgetésben? Hogyan kellene helyesen kommunikálniuk? 

– … 

– Pá! 

– … 



– Talán. 

– … 

– Igen. 

– … 

– Nem. 

– … 

– Talán. 

– … 

– Viszlát. 

*  *  * 

 

A helyes beszéd tartalmi és formai követelményei 

  Logikus következetesség, tömörség, világos megfogalmazás, érthetőség,változatosság, 

képszerűség 

 

 

A beszéd megfogalmazásakor mind tartalmilag, mind formailag törekednünk kell a 

helyességre. Ehhez be kell tartanunk bizonyos szabályokat. Figyelnünk kell arra, hogy 

beszédünk ne zavarjon másokat, ezért jól érthetően, de helyes hangerővel beszélgessünk. Ne 

felejtsük el, hogy nem illik a másik szavába vágni, és természetesen a jó modor egyéb 

szabályait sem szabad figyelmen kívül hagyni. 

 

 A beszéd tartalmilag akkor helyes, ha logikus, tömör és világos 

 

 

43. feladat 

 

Olvassák fel az alábbi történetet kifejezően! 

 

Gárdonyi Géza: Isten veled, gólyamadár! 

 



A két gólyánk elment. Szent István király napján láttam őket utoljára a mezőn. Nem 

halásztak, csak álltak-álldogáltak elgondolkozva a fűben; ott álltak mind a ketten. A fecskék 

vidáman csapongtak fölöttük a levegőben. Azok még nem gondoltak akkor az elutazásra. 

  Furcsa két madárfaj a gólya meg a fecske, hogy tavasszal mindig idejön a másik 

világrészből; ősszel meg mindig visszatér a másik világrészbe. De ott nem házasodnak, nem 

raknak fészket, és nem költenek, csak itt minálunk. Melyik hát az igazi hazájuk? 

De hát miért megy el a gólya, miért megy el a fecske, ha a mi falunkat érzi 

otthonának? Ó, bizony könnyű azt kitalálni...Elközelget az ősz. Az október hideg leheletétől 

dermedten hullanak el a bogarak milliói. A december szele kemény kérget fagyaszt a vizekre, 

s a téli ég felhői hóval borítják be a mezőket. 

Miből éljen akkor a szegény gólya meg a szegény fecske? Éhen halna meg itt az istenadta 

valamennyi. 

Talán éppen most repülnek fenn a szédítő magasságban a tenger fölött. Talán éppen 

most kiáltja az egyik gólyafiú: 

- Anyácskám, elfáradtam! 

- Terjeszd ki a szárnyadat - feleli bizonyára az anyja. 

S megszűnik a szárnyak levegőverése. Az egész gólyacsoport kiterjesztett szárnnyal leng a 

levegőben. 

 

 

 

Formailag akkor helyes a beszéd, ha érthető, változatos és képszerű 

 

 

logikus 

 

tartalmilag                      tömör 

 

világos 

a helyes beszéd                                  

érthető 

 

formailag                 változatos 

 

képszerű 



 

 

 

44. feladat 

 

Olvassák el a verset és mondják el saját szavaikkal, milyennek képzelik el a tájat, amit leír.                                                                                    

    

Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz 

 

Hogy mit láttam? Elmondhatom. 

De jobb lesz, ha lerajzolom. 

  

Megláthatod te is velem, 

csak nézd, csak nézd a jobb kezem. 

  

Ez itt a ház, ez itt a tó, 

ez itt az út, felénk futó, 

ez itt akác, ez itt levél, 

ez itt a nap, ez itt a dél. 

Ez borjú itt, lógó fülű, 

hasát veri a nyári fű, 

ez itt virág, ezer, ezer, 

ez a sötét gyalogszeder, 

ez itt a szél, a repülés, 

az álmodás, az ébredés, 

ez itt gyümölcs, ez itt madár, 

ez itt az ég, 

ez itt a nyár. 

  

Majd télen ezt előveszem, 

ha hull a hó, nézegetem. 

  

Nézegetem, ha hull a hó: 

ez volt a ház, ez volt a tó.  



 

 

 

Az elbeszélés elmondása, az időrend fontossága 

 

Olvassák fel az alábbi szövegeket és készítsetek hozzájuk vázlatot! A vázlatpontok alapján 

mondják el a tartalmát, vigyázzanak az időrend betartására! 

 

Lehel kürtje 

 Egy fehér csontkürtöt őriznek a jászberényi múzeumban. Azt mondják, hogy ez a kürt 

Lehel vezéré volt. Akár volt az a kürt Lehel vezéré, akár nem: kürtös Lehel emlékezte 

megmaradt és meg is marad, amíg magyar lesz a földön. 

 Német földön, Ágosta (Augusburg) város mellett szörnyű vereséget szenvedtek a 

magyarok. A rettentő csatából csak hét magyar került haza, azok is levágott füllel és orral. 

Nem is fogadta be őket senki a sátrába.. Gyászvitézeknek csúfolták őket, szemükre vetették, 

hogy nem haltak meg a csatatéren, mint a többi. 

 Fogságba esett a két vezér: Lehel és Bulcsú is. Fogságba estek, pedig ugyancsak 

keresték a halált! Szégyen és harag tüze lángolt arcukon, mikor a győzedelmes német császár 

elé vezették őket, hogy hallják ítéletüket. 

 –Halál rájuk! – kiáltott a német császár. – Katonák! Vigyétek a vesztőhelyre őket! 

 Akkor Lehel vezér így szólt a császárhoz:  

• Nem kérek kegyelmet, megérdemlem a halált, mert elvesztettem a csatát. Csak egyet 

kérek tőled. Adasd vissza kedves kürtömet, hogy még egyszer belefújhassak. 

A császár intett és előhozták Lehel kürtjét. Akkor Lehel megfújta a kürtöt. Aki 

hallotta, megreszketett a szíve, könnybe borult a szeme, olyan búsan, bánatosan búgott. 

Összeverődtek a német vitézek, s könnyes szemmel, lehajtott fővel hallgatták a szomorú 

nótát. 



Hanem amikor a szomorú nótának vége lett, Lehel kétszer-háromszor megforgatta a 

kürtöt, s úgy vágta a német császár fejéhez, hogy szörnyethalt menten. 

–Most már vihettek a vesztőhelyre – mennydörgött Lehel –, szolgám lesz a 

császárotok a másvilágon. 

Benedek Elek  

45. feladat 

Válaszoljanak a kérdésekre! 

 

1.Mi a szöveg témája? 

2. Hol őrzik ma Lehel kürtjét? 

3. Kik azok a gyászvitézek? 

4. Miért nem kért kegyelmet Lehel a német császártól? 

5. Milyennek ismerte meg Lehel vezért? 

 

A magyar korona története 

A magyar Szent Koronával majdnem ezer év alatt 55 királyt koronáztak meg 

A legenda szerint a koronát II. Szilveszter pápa küldte István királynak. István Astrik 

püspököt küldte a pápához, hogy áldást és koronát kérjen.  

Ugyanebben az időben Miesko lengyel fejedelemnek készíttetett a pápa egy koronát. Ám a 

korona átadása előtti  éjszakán a pápának megjelent egy angyal, Isten küldötte, aki 

megparancsolta neki, hogy ne Mieskonak, hanem a holnap reggel hozzá érkező Astriknak 

adja oda a koronát. Így került a korona a magyarokhoz. 

 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, I. István magyar király Magyarországot a 

Szent Korona képében fölajánlotta Szűz Máriának. 



Miért görbe a korona keresztje?  A „baleset” 1638. február 14-én történt, Mária 

Anna királyné, III. Ferdinánd király első feleségének koronázása előtt, amikor ki akarták 

nyitni a ládát, amelyben a koronázási ékszerek voltak, kiderült, hogy az udvarmester rossz 

kulcsot hozott magával. Mivel sietni kellett, a ládát lakatosok feszítették fel erővel. Ekkor 

sérült meg a korona. 

A II. világháború kitörése után a koronát több országban is rejtegették, többször elásták, volt a 

frankfurti bank trezorjában, míg végül az Amerikai Egyesült Államokba vitték. 1951-

től 1978-ig az USA Kentucky államában, egy katonai támaszponton tárolták csaknem három 

évtizeden át. Az Európából Amerikába átszállított Szent Korona ládáján ez a felirat 

állt: „sugárzásveszélyes repülő tárgy”. 

 A politikai enyhülés idején, 1978. január 5-én, Jimmy Carter elnöksége alatt a magyar 

Szent Korona a koronázási jelvényekkel együtt visszakerült Magyarországra. A koronát és a 

jelvényeket restaurálás után a Magyar Nemzeti Múzeumba vitték, két évtizeden át itt állították 

ki. A Szent Koronát 2000. január 1-jén ünnepélyes keretek között (a jogarral és az 

országalmával együtt) a Parlament kupolacsarnokába szállították át. A koronázási 

palást a Magyar Nemzeti Múzeumban maradt 

 

46. feladat 

Kérdések és feladatok a szöveghez: 

• Keressenek képet a magyar Szent Koronáról! 

• Hány magyar királyt koronáztak meg ezzel a koronával? 

• Mesélje el a szövegben található legendát! 

• Nézzenek utána, ki volt Szent István! 

• Miért görbe a korona keresztje? 

• Mit nevezünk koronázási jelvényeknek? 

• Hol lehet megtekinteni ma a koronát? 

• Véleménye szerint, miért volt ilyen viszontagságos a magyar Szent Korona és a 

koronázási jelvények sorsa? 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1951
http://hu.wikipedia.org/wiki/1951
http://hu.wikipedia.org/wiki/1951
http://hu.wikipedia.org/wiki/1951


 

 

*   *   * 

A fogalmazás 

 

A fogalmazás típusai 

Az elbeszélő 

fogalmazás 

A leíró fogalmazás Az értekező fogalmazás 

Elbeszélésnek nevezzük 

azokat a fogalmazásokat, 

amelyekben 

eseményeket mondunk 

el vagy írunk le. 

A bevezetésben bemu-

tatjuk a szereplőket, az 

esemény helyszínét, 

idejét, okát,...Felkeltjük 

az érdeklődést. 

A tárgyalásban be-

tartjuk az időbeli 

sorrendet. A lényeges 

eseményekről 

részletesen, a kevésbé 

fontosról röviden írunk. 

A befejezés lezárja az 

eseményt. Tartalmazhat 

megállapítást, véle-

ményt, érzelmet, tanul-

ságot, kívánságot. 

A leírás tájak, tárgyak, 

növények, állatok, em-

berek, kitalált szereplők 

színes, hangulatos be-

mutatása. 

A bevezetésben 

felkeltjük az érdeklődést 

a téma iránt. 

A tárgyalásban egy 

pontból kiindulva 

haladunk a térbeli 

sorrendet követve, vagy 

az általánostól indulunk 

ki, és haladunk a 

részletes felé 

(bemutatjuk a külső, 

belső tulajdonságokat). 

A befejezésben össze-

gezzük a mondandónkat. 

Az értekező fogalmazás 

írásakor arról kell 

beszámolnunk, hogy a 

tapasztalt vagy tanult 

összefüggéseket hogyan 

tudjuk logikusan 

rendezni. 

A bevezetésben a célt 

határozzuk meg: mit 

szeretnénk rendszerezni, 

bizonyítani, cáfolni,… 

A tárgyalás általában két 

részből áll: az elsőben 

állításainkat 

sorakoztatjuk fel, a 

másodikban pedig 

részletesen bizonyítjuk 

azokat 

A befejezésben levonjuk 

a szükséges követ-

keztetéseket, kifejtjük, 

hogy elértük-e a cé-

lunkat. 



 

  

A fogalmazás szerkesztésének menete 

  

1. A téma megválasztása 

2. Az anyag összegyűjtése 

Anyaggyűjtési módok: tapasztalat, megfigyelés, emlékezés, elképzelés, 

olvasás, stb. 

3.A cím meghatározása.  

A jó cím többnyire rövid, érdeklődést kelt és utal a tartalomra, amiről olvasni 

fogunk. 

4. Anyag elrendezése 

Vázlatkészítés 

A fogalmazás tagolása bevezetésre, tárgyalásra, befejezésre. A bevezetés és a 

befejezés általában rövid, a tárgyalásban pedig részletesen kifejtjük a 

mondanivalónkat. 

5. A fogalmazás kidolgozása 

  

  

Az írásmű megfogalmazásának főbb követelményei 

  

1.Törekedjünk a gondolatot legmegfelelőbben kifejező szavak megválasztására! 

 2. Minél változatosabb mondatfajtákat alkalmazzunk! 

 3. Egyszerűen, érthetően fejtsük ki gondolataidat! 



 4. Színesebbé tehetjük a fogalmazásunkat jelzővel, hasonlattal. 

  

Az írásmű külső alakja 

  

1. Tagoljuk a fogalmazásunkat bekezdésekre! 

 2. Legyen mindig olvasható, áttekinthető az írásunk! 

 3. Tartsuk be a helyesírási és nyelvhelyességi szabályokat! 

 

47. feladat 

Írjanak fogalmazást az alábbi képről! Milyen típusú fogalmazás lesz ez? 

 



 

Munkácsy Mihály: Társalgás (1888–1889) 

 

48. feladat 

Alkossanak értekező fogalmazást Miért dorombol a macska? címmel az alábbi mondatok 

felhasználásával! 

Mert jól érzi magát. 

Ezt a különös hangot két hangszálának rezegtetésével adja. 

Minden állatnak megvan a maga jellegzetes hangja, hogy örömét, kellemes érzését kifejezze. 

 



49. feladat 

Írjanak rövid elbeszélő fogalmazást az alábbi szituáció valamelyikéhez! 

1.Ajándékot kell vennie a barátja születésnapjára. Mivel az utolsó pillanatra hagyta az 

ajándékvásárlást, feltétlenül be kell mennie a boltba, amely 8 óráig van nyitva. Háromnegyed 

8 van, mire a bolthoz ér és már nem akarják beengedni, hiszen 8 órakor zárnak.  

 

2. Tegnap a buli után nagyon későn ment haza, ezért a szülei nem engedik el hétvégén a 

koncertre, amelyre már régóta vágyik. 

 

3.Az orvosi rendelőben várakozik, mert rosszul érzi magát. Már éppen ön következne, de egy 

idős bácsi akkor lép be a rendelőbe, s megkéri, hogy engedje maga elé, mert csak gyógyszert 

szeretne felíratni magának.  

 

*   *   * 

Témaválasztás, témakijelölés 

 A fogalmazás elkészítésének folyamatában az első lényeges mozzanat a téma 

kiválasztása és körülhatárolása. Fontos átgondolni, miről írunk majd, és mi nem kerül bele a 

fogalmazásunkba. Feleslegesen szaporítjuk a szót, ha nem tömören, lényegre törően 

fogalmazunk. 

 

 

50. feladat 

 

Válasszanak ki egy témát az alábbiak közül! Fogalmazzák meg szóban, hogyan oldanák meg 

az adott helyzetet, majd írják le a fogalmazás vázlatát! 

 

• A barátaival fociznak. Eközben megjelenik egy másik társaság, akik éppen 

röplabdázni szeretnének ugyanazon a helyszínen. Mit tesznek ebben a helyzetben? 



• Egy fontos esemény megszervezése ebben a tanévben az önök csoportjának a feladata. 

Erről tudomást szerez egy másik csoport, akik szintén szeretnék megszervezni, de ezt 

a feladatot csak egy csoport vállalhatja. Oldják meg a helyzetet! 

• Új diák érkezett a csoportjukba, aki csendes, szégyellős, de udvariasnak tűnik. 

Látszólag nehezen illeszkedik be a közösségbe, ha kérdezik, alig válaszol. Segítsenek 

neki a beilleszkedésben! 

 

51. feladat  

 

Ehhez a feladathoz válasszanak párt maguknanak, akivel páros beszélgetést kell 

folytatniuk. Egyszerű, rövid kérdéseknek és hozzájuk illő egyszerű, rövid válaszoknak kell 

peregniük gyors egymásutánban oly módon, hogy minden újabb kérdés az előző válaszból 

induljon ki. Figyeljenek arra, hogy igennel és nemmel válaszolni tilos. Az első kérdés-

felelet tetszőleges, de a továbbiakat a fenti szabály határozza meg: 

 

Pl.: Hol voltál? – Az állatkertben. 

Mit csináltál az állatkertben? – Néztem az elefántokat. 

Hol élnek az elefántok? – Afrikában. 

Hol van Afrika? – Messze. 

Hogyan lehet oda eljutni? – Repülőgéppel.  

 

 

52. feladat 

Folytassák a mondatokat úgy, hogy a történetet maguk találják ki! 

1. Majd máskor jobban odafigyelsz … 

2. Rosszabbul is végződhetett volna … 

3. Kellemetlen volt átélni, megtapasztalni, de megtanultam belőle, hogy … 

4.Megszoktam, hogy soha sem sikerülnek a dolgaim … 

5. Mindig csak én járok ilyen rosszul … 



6. Nagyon kellemetlenül éreztem magam … 

 

 

 

 

 

*   *   * 

AZ EGYÉN ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ 

(gondolat, érzés, személyiség, beszédhelyzet, körülmények) 

A nyelvi kommunikáció – az egyén gondolatainak, érzéseinek, szándékainak a 

megfogalmazása, az emberi érintkezésben való szándékos és kölcsönös felhasználása. 

Az információ nem közlésfolyamat, mert csak passzív, egyoldalú tájékoztatás, ill. 

tájékozódás; nincs visszajelzés. 

Az ember – társas lény, tehát szüksége van arra, hogy érzéseit szavakba öntse. Egész 

életünkben kommunikálunk. Az újszülött is tudtára tudja adni a világnak az érzéseit. A 

következő években pedig utánzással és tanulással elsajátítja azokat az ismereteket, amik 

segítségével kiépíti saját személyiségét. 

 

A kommunikáció tehát lehet:   

– szóbeli 

– metakommunikáció (mimika, gesztus, testtartás, távolság stb.) 

 

A kommunikáció funkciói: 



 

• tudás – valóság ábrázolása, leírása, közlése (tudomást szerezhetünk tényekről, 

dolgokról, eseményekről, ismeretekről; kommunikációt megelőző történésekre 

következtethetünk); 

• vágyak – felhívó funkció, érzelmek, vágyak kifejezése (akarat, kérdések, követelések 

kinyilvánítása); 

• készségek – gondolataink megformálása, a személyiség megnyilvánulása,  ide 

tartoznak azok a „kiegészítők”, amikről a kommunikáció során eldöntjük, hogy 

alkalmazzuk-e őket (szavak, mondattípusok, szövegszerkezet, stílusok, gesztusok, 

mimika, testtartás,… ). 

Mindhárom kommunikációs funkció elsősorban az egyéniségünket mutatja, de 

nagyban meghatározzák őket a társadalmi szokások, alkalmazott udvariassági normák, 

családon belüli szabályok stb.)  

 

53. feladat  

Fejezzék be a megkezdett szóláshasonlatokat! 

 

Szemtelen, mint…. 

Erős, mint… 

Úgy hazudik, mint… 

Bátor, mint… 

Okos, mint… 



Hallgat, mint… 

 

54. feladat 

 

Alkossanak szöveget az alábbi szavak  felhasználásával!  Magyarázzák  meg, hogyan lesz 

összefüggő szöveg a szavakból! 

 

nyári szünidő, vízpart, estig, idő, boldog, sok, szülő, szép, nap, korán, busz, pihenés. 

 

*   *   * 

A címzett, a beszédtárs. A megfelelő megszólítás 

 

 

Irodalmi szövegekben gyakran találkozunk a korra jellemző megszólításokkal. Lássunk 

néhányat azok közül, amelyeket egykor őseink használtak. 

A „tekintetes” cím az arisztokratáknak volt a címe. A „kegyelmes”, a „nagyságos” titulus 

bíróknak is kijárt. Előfordult, hogy a kegyelmesnek uralkodót is neveztek. A grófoknak a 

„kiválóságod” megszólítás járt. Az sem volt ritka, hogy ezeket a megnevezéseket együtt 

használták. A „nemzetes” címet felváltva használták a „tekintetes" és a „nagyságos" címmel. 

A „nemzetes és vitézlő uraimék" megszólítás a fénykorát a török időben élte. A 

nemzeteseknek a nemesi nemzethez tartozókat nevezték. A korra jellemző stílust példázza 

Zay Ferenchez 1560-ban írott levél, melyben egyik nemesi szolgája így szólítja meg: "Ez a 

levél adassék az nagyságos és vitézlő Zay Ferencnek, Eger várának fejedelmének nekem 

kegyelmes uramnak kezébe". A kezdő sorok pedig így hangzanak: "Nagyságos Vitézlő 



Tisztelendő uram". A „vitézlő” tipikus magyar, a nyugati nyelvekben nincs megfelelője. A 

„nemzetes” és „vitézlő” titulus gyakran szerepel együtt.  A „tekintetes” egy idő után 

elveszítette régi „fényét” és "téns" lett belőle, ami minden polgárnak kijárt. A „tekintetest” a 

„méltóságos” váltotta fel, ami az arisztokratáknak járt.  

A XVII. század a címek változásának a kora, ekkor jelenik meg a „kegyes" megszólítás. 

Rákóczi György fejedelmet így címezték: "Az én kegyelmes uram, ő nagysága, az tekintetes 

és méltóságos nagyságos Rákóczi György". Ezt a címet még fokozták is, így lett a 

"nagyméltóságú úr/asszony” megszólítás. 

A „tisztelendő” és a „tiszteletes” kezdetben a világiaknak is kijárt, csak később lett az egyházi 

méltóságok megnevezésének a része.  

Az „urambátyám”, a „bátyámuram”, a „nénémasszony”, az „ángyomasszony”  a családba 

beházasodott új családtag megnevezései voltak. Az „úrasszony”, illetve az „ifjúúr” már 

társadalmi, vagyoni rangot jelentett.  

 

A szóbeli üdvözlés gyakori kiegészítője a nem nyelvi kommunikáció, többek között a 

kézfogás, a kézcsók, az integetés, a fejbiccentés. 

Kalap viselése esetén a köszönéssel együtt meg szokták emelni a kalapot. Ez is egy régebbi 

köszönési forma, manapság a férfiak ritkán hordanak kalapot. Ezt is már csak falun 

figyelhetjük meg, ott viszont még ma is szokás. Hogy melyik kezünkkel emeljük meg a 

kalapot? A távolabbi kézzel szokás, és illik hozzá bólintani is. A nőknek ennél sokkal 

egyszerűbb a helyzetük: nekik nem kell a kalapjukat megemelni, csak a fejükkel bólintanak és 

mosolyognak a köszönéshez. 

 

A kézfogás az egyik legrégebbi üdvözlési forma. Azért nyújtottak egymásnak kezet az 

emberek, hogy megmutassák, nincs náluk fegyver, békés szándékkal közelednek. Ezt igazolja 

egyik szólásunk: „Itt a kezem, nem disznóláb”. Kevesen tudják, hogy régen a pisztolyt hívták 

gúnyosan disznólábnak. Más kultúrákban is a fegyvertelenségre utal a szívre tett kéz, vagy az 

összekulcsolt, keresztbe tett kar. Természetesen a kézfogásnak is vannak szabályai: mindig a 

fölérendelt nyújtja először a kezét, az alárendelt pedig elfogadja azt. A kézfogás nem tart 

sokáig. A felajánlott kézfogást el nem fogadni nagyon sértő. 



A katonák köszönés nélkül is tudják üdvözölni egymást: ez a tisztelgés. Valamikor a harcosok 

sisakot viseltek, amely teljesen eltakarta az arcukat. Amikor találkoztak, felemelték a sisak 

rostélyát, így mutatták meg az arcukat. Ez a mozdulat maradt meg a tisztelgésben. 

 

55. feladat 

Alaposan figyeljék meg Szinyei Merse Pál 1873-ban festett Majális című festményét! 

Véleményük szerint hogyan szólíthatták egymást a kép szereplői? Írják le párbeszéd 

formájában!  

 

 

56. feladat   

Gyűjtsön az ön által ismert idegen nyelvekből megszólításokat! Keressen hozzájuk magyar 

megfelelőket! 

 

 

*   *   * 

A társadalmi érintkezés szabályai 



 

Az emberi élet megjelenése óta az egymással kapcsolatban lévő emberek minden 

történelmi időszakban kialakították az adott kor szokásait, vallását, történelmi helyzetét 

leginkább tükröző viselkedési rendszert. 

 Az emberek között a hétköznapi életben kialakult részben íratlan, részben írott 

érintkezési szabályokat viselkedési normáknak, szokásoknak nevezhetjük. Ezek nem csak 

időről időre változhatnak, de befolyásolja őket a használók életkora, a baráti kör szokásai, az 

iskolázottság stb. 

Viselkedésünk akkor helyes, ha beszédünk is alkalmazkodik az adott helyzethez. 

Illik betartani az alábbi szempontokat a társadalmi érintkezés minden fajtájában, így a 

beszédben is: 

• jó modor 

• figyelmesség 

• udvariasság 

• mások iránti tapintat 

 

 

Sokszor halljuk, hogy valakinek a stílusával baj van: udvariatlan, bántó, nem veszi 

tekintetbe a másikat. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy nem alkalmazkodik kellőképpen a 

kommunikációs helyzethez. Márpedig ahhoz, hogy szándékunkat megvalósítsuk, arra van 

szükség, hogy beszélgetőtársaink számára kellemes, jobban mondva, a beszélgetési 

normákhoz alkalmazkodó partnerek legyünk. A legtöbb esetben az emberek egy része nem 

szándékosan udvariatlan vagy bántó, csak például nem tud barátságosan magázódni vagy 

tegeződni. 

 

A megszólításnak igen nagy szerepe van a kommunikációban, hiszen az emberek egymás 

közti viszonyát jelzi.  

Régen gyakori jelenség volt, hogy a házaspárok magázódtak. Tegező formát csak a 

férj használhatott a feleségével folytatott társalgáskor. De magázódtak a tizenéves fiúk és 

lányok is. Az úr – szolga viszonyt jelezte, hogy a magasabb társadalmi helyzetű ember tegezte 

a ranglétra alacsonyabb fokán állót, míg az csak magázódó formát használhatott. Ma a felnőtt 

– gyerek viszonyra jellemző ez. Napjainkban már egyre kevésbé jellemző, hogy a gyerekek a 

szüleiket vagy akár a nagyszüleiket magázzák. 



Érdemes megemlíteni a magázódásnak egy különleges fajtáját, a tetszikezést. A tetszikezés 

az udvarias magázásnak az a fajtája, amelyet általában a fiatal az időssel szemben használ. 

Manapság már ritka, de előfordul ez az egykorúak között is, ha különösen hangsúlyozni 

akarják az egymás iránt érzett tiszteletüket. 

 Az elmúlt századokban a megszólítás a „kend” volt, tiszteletadást fejeztek ki vele. A 

tegezéssel csak azokat illették, akiket kevésbé tiszteltek, akik alacsonyabb rangban voltak. A 

házastársak között a férj tegezte feleségét és a gyermekeit. Az asszony – rögtön a lakodalom 

után – még akkor is magázta (kendezte) a férjét, ha gyerekkori játszópajtások voltak, és a 

házasságukig tegeződtek. 

 

57. feladat 

 

 Gyűjtsenek minél több helyzetet, amelyben két ember kölcsönösen magázza vagy tegezi 

egymást, és olyanokat is, amikor az egyik tegezi, a másik pedig magázza a partnerét! 

 

-kölcsönösen tegeződnek:  

-kölcsönösen magázódnak:  

-egyik tegezi, a másik magázza a partnerét:  

 

58. feladat 

 

Hasonlítsanak össze más nyelvet a magyarral a tegezés és magázás szempontjából! Melyek a 

különbségek és a hasonlóságok? 

 

 

*   *   * 

A beszélő – a közlés meghatározója 

 

Az egyén személyisége mindig meghatározza a beszélgetés menetét, kibontakozását. 

Udvariassági alapelvek: 

• légy tapintatos, maximalizáld az udvarias gondolatok kifejezését! 



• légy nagylelkű, mindig vedd figyelembe a beszédpartner szempontjait! 

• dícsérj! 

• fogadd szerényen más dícséretét! 

• kerüld a nézeteltérést! Ha nem lehet, akkor is maradj higgadt! Ne emeld fel a hangod – 

sehova nem vezet! 

• légy rokonszenves! 

• kerüld a csendet! 

• tartsd szóval a beszédpartnert! 

 

 

59. feladat  

Figyeljék meg, hogy az alábbi mondat szavai sorrendjének felcserélésével hogyan változik az 

információ! Alkossanak hasonló mondatokat! 

Minden nap reggeltől–estig kell dolgozni a gyárban. 

A gyárban reggeltől-estig kell dolgozni minden nap. 

Dolgozni kell a gyárban reggeltől-estig minden nap. 

 

Ha belépünk valahova, a megjelenésünkkel magunkra vonjuk a tekintetet. Azzal pedig, hogy a 

sok köszönési forma közül melyiket választjuk, szinte biztos, hogy megalapozzuk a rólunk 

kialakuló véleményt. 

Egymás üdvözlése, köszöntése ősidők óta létezik. Talán ez volt a legelső illemszabály, amit 

az ember megalkotott. A köszönésnek ezért kiforrott szabályai vannak. 



 

A szóbeli köszönés minden kultúrában jelen van, legtöbbször jókívánságunkat fejezzük ki 

vele. Egyben a tiszteletadást is megmutatja: észrevettelek, ezért köszöntelek. Rendszerint a 

napszaknak megfelelően köszöntjük a másikat. A ’Jó reggelt!’, ’Jó napot!’, ’Jó estét!’ és ’Jó 

éjszakát!’ után illendő a ’kívánok’ szót is hozzátenni. Régebben elterjedt volt a „Kezét 

csókolom!”, napjainkban már csak a gyerekek használják a rövidített formáját: „Csókolom!”. 

Függ a köszönés a társadalmi helyzettől is. Mindig az alárendelt köszön előre, a fölérendelt 

pedig kötelezően válaszol. Tehát a férfi köszön előre a nőnek, a fiatal az idősebbnek, a 

beosztott a vezetőnek és a diák a tanárnak. 

Elköszönéskor, távozáskor az ismételt találkozásra illik utalni a köszönéssel. Erre a 

legmegfelelőbb és legelfogadottabb a ’Viszontlátásra!’. Rövidebb változata, a ’Viszlát!’ a 

zsargonban használatos: bizalmaskodó, nem illendő. Kórházban viszont nem illik azt 

mondani, hogy ’Viszontlátásra!’, inkább alkalmazzuk a ’Gyógyulást kívánok!’ vagy a 

’Minden jót!’ formulát. Vidéken ez utóbbi mellett gyakori búcsúzási fordulat az ’Isten vele!’ 

és az ’Áldja Isten!’ 

 

Fontos kérdés: tegeződjünk, vagy magázódjunk?  

A tegeződő köszönés a középkori latin servus humillimus sum (legalázatosabb szolgája 

vagyok) mondatból származik, ebből alakult ki a ’szervusz’ köszönésünk. A tegező köszönés 

mai modernebb, de illő formája a ’szia’. 

A tegezést csak a nő, azonos neműek között pedig a fiatalabbal szemben az idősebb ajánlja 

fel. Még a nagyon eltérő rangkülönbség sem engedi meg, hogy a férfi kezdeményezzen 

tegeződést nővel szemben. A felajánlott tegezést viszont sértés nem elfogadni, tehát vissza 

kell tegezni. A magyar nyelvben a tegezés volt az általános, az úr tegezte a szolgáját és 



viszont, természetesen a felfele járó tiszteletet megadva. A magázás a XVI. században kezdett 

elterjedni német mintára. Sokan nem érzik a különbséget az emelkedett és tiszteletet 

kifejező ’Ön’ és az általánosabb ’maga’ megszólítás között Az ’ön’ és a ’maga’ a még régebbi 

’önmaga’ szó kettéválásából keletkezett, melyből az udvariasabb, hivatalosabb változat az 

’ön’ használata. Idegeneket mindig magázva szólítunk meg. Megszólítás lehet az 

’Asszonyom’, az ’Uram’, fiatal nő esetén a ’Kisasszony’, fiatal férfinél pedig a ’Fiatalember’. 

A hivatali életben a rang és utána az úr vagy az asszony megszólítás a bevett szokás, például 

’igazgató úr’. A múlt századra jellemző megszólítás volt a ’tekintetes’, ’méltóságos’, a 

’kegyelmes’, az ’őnagysága’ vagy a ’kiskegyed’. Ennek a rangokat és címeket komolyan vevő 

társadalomnak az volt az előnye, hogy tudták, kit hogyan kell szólítani. Régimódi köszönés a 

’Tiszteletem!’, az ’Adjonisten!’ – amire a válasz a ’Fogadjisten!’-, az ’Alázatos szolgája!’. 

Régen a leggyakoribb magázódó forma volt. 

A túlzott haverkodás, bizalmaskodás azonban nem helyénvaló. Főleg a kiszolgáló személyzet, 

kereskedők részéről udvariatlanság, ha a fiatal kinézetű vásárlót tegezik... és viszont! Külön 

problémát jelentenek a jópofának és haladónak vélt bizalmaskodó, mozis fordulatok: ’haver’, 

’testvér’ ’öreganyám’, ’drága’, ’öcsi’ stb. 

A szóbeli üdvözlés gyakori kiegészítője a nem nyelvi kommunikáció, többek között a 

kézfogás, a kézcsók és a kalapemelés, a tisztelgés,… 

 

 

60. feladat 

 Fejezze be a mondatokat és magyarázza meg választását! Pl: Ha állat lennék, szívesen lennék 

oroszlán, mert ő az állatok királya! 

Ha állat lennék, … 

Ha virág lennék,… 

ha valaki más lehetnék,… 

 

61. feladat 



 Levelet kap, amelyben értesítik, hogy nyert egy táborozási lehetőséget külföldön, a 

meghívóban ez áll: 

Kedves nyertes! 

 Kérjük, hogy a szükséges kellékek mellett csomagoljon be magával 5 olyan tárgyat, 

amelyek segítségével be tudja mutatni a szülőhelyét! Jó készülődést és szép nyarat 

kívánunk! 

Indokolja meg a választását! 

 

62. feladat  

Fejtsék ki, mit jelentenek az alábbi idézetek! 

"Nem érez, aki érez szavakkal mondhatót" (Vörösmarty Mihály)."Mindenki lépik egyet" 

(Mikszáth Kálmán)."Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de 

minden nap születik valami , amiért érdemes élni és küzdeni"(Hérakleitosz)."Tanulj a 

tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban. A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd 

abba a kérdezést"(Albert Einstein)."A felfedezés lényege: látni azt, amit már mindenki látott, 

de olyat gondolni, amit senki más nem gondolt róla"(Szent-Györgyi Albert). 

 

*   *   * 

A beszéd témája és mondanivalója 

( téma, mikrotéma) 

 

A beszéd egyik legfontosabb tartozéka a téma, amely már a szöveg megfogalmazása előtt 

létezik. A szöveg teljes szerkezetét áthatja, egyes szakaszoknál kiegészülhet más témájú 

gondolatokkal is azért, hogy érthetőbbé tegye az eredeti gondolatsort. A beszéd vagy írott 

szöveg végére a téma fokozatosan kiteljesedik, a címzettben pedig megfogalmazódik a mű 

üzenete, mondanivalója. 

A szöveget szakaszokra bontjuk, ezek a bekezdések. Minden bekezdésnek – esetenként egy-

egy mondatnak is – saját mikrotémája van, amely kapcsolódik a teljes szöveg témájához, 

annak részét képezi.  A verseknél ilyen szakaszok a versszakok. 



 

63. feladat 

 

Osszák  szakaszokra a szöveget! 

 

Szépen szóló muzsika 

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egyszer egy körte-muzsika, amelyik arról volt 

nevezetes, hogy csak akkor szólt, ha jó gyerek fújta. 

Ezt pedig én onnan tudom, hogy az enyim volt ez a csodálatos körte-muzsika. Ahogy most az 

életem hajlatáról visszanézek az elejére, egész eddig a körte-muzsikáig látok vissza. Ami 

előtte volt, az elmosódik előttem, mint hajnali kép a hosszú fasorban. 

A szépen szóló muzsikát valami játékáruló tót¹ embertől kaptam, amiért telemerítettem a 

fakupáját² friss vízzel a vásárkút vödréből. 

Nagyot húzott a jó ember a kupából, aztán körülnézett a játékosponyván³: 

- Nos, kisfiú, hát most már mit adjak én neked, amiért vizet hoztál a Jano bácsinak? No, adok 

neked egy körte-muzsikát. 

Szép volt az a körte-muzsika, szép volt, az egyik fele pirosra volt festve, a másik sárgára, de 

biz én azért mégiscsak jobban szerettem volna valami fütyülős farkú lovat. Mondtam is a Jano 

bácsinak, hogy van már nekem körte-muzsikám otthon. 

- Jaj, fiúcska, csakhogy ez nem olyan körte-muzsika ám, mint a többi - motoszkált a tót 

fanyelű bicskájával a körte-muzsika sípján. - Ez olyan muzsika, hogy csak addig szól, míg jó 

gyerek fújja. Nézzem no: jó gyerek vagy-e, meg tudod-e szólaltatni? 

Belefújtam a muzsikába: hát olyan szépen szólt, hogy örömömben tátva maradt a szám. Nem 

tudtam, ma sem tudom, mit csinálhatott a sípjával az az ezermester tót, de egészen úgy 

tilliózott, mint a sárgarigó. 

(Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön) 

¹ tót : szlovák nemzetiségű ember 

²fakupa: fából készült ivóedény 

³játékosponyva: erős, durva, vászonból készült lepedő. Vásárokon a földre terítették és erre 

rakták ki az árut.  

 



64. feladat 

 

A vers olvasásakor adjanak címet minden versszaknak, ezáltal fogalmazzák meg a teljes mű 

témáját és mondanivalóját! 

 

Petőfi Sándor: A MAGYAR NEMES 

Őseimnek véres kardja 

Fogason függ, rozsda marja, 

Rozsda marja, nem ragyog. 

Én magyar nemes vagyok! 

 

Munkátlanság csak az élet. 

Van életem, mert henyélek. 

A paraszté a dolog. 

Én magyar nemes vagyok! 

 

Jól készítsd, paraszt, az utat, 

Mert hisz a te lovad vontat. 

Csak nem járhatok gyalog. 

Én magyar nemes vagyok! 

 

Tán a tudománynak éljek? 

A tudósok mind szegények. 

Nem írok, nem olvasok. 

Én magyar nemes vagyok! 

 

Van, igaz, egy tudományom, 

Ebben párom ritkán látom: 



Enni, inni jól tudok. 

Én magyar nemes vagyok! 

 

Milyen jó, hogy nem adózok. 

Gazdaságom van, de nem sok, 

S van adósságom, de sok. 

Én magyar nemes vagyok! 

 

Mit törődöm a hazával? 

A hazának száz bajával? 

Majd elmúlnak a bajok. 

Én magyar nemes vagyok! 

 

Ősi joggal, ősi házban 

Éltemet ha elpipáztam: 

Mennybe visznek angyalok. 

Én magyar nemes vagyok! 

 

 

 

 Mint azt már eddig is tapasztaltuk, a beszédmű két formában fordulhat elő: írott és 

élőszavas változatban. Akár élőszóban, akár írásban akarjuk közölni mondanivalónkat, 

minden esetben meg kell terveznünk előre ennek menetét. Miután kiválasztottuk a témát és 

összeszedtük a gondolatainkat, fel kell építenünk a beszéd vázlatát, vagyis a mű szerkezetét. 

A munkának ebben a szakaszában tudjuk eldönteni, hogy mi kerül bele a szövegünkbe és mi 

marad ki belőle. A vázlat egyes pontjai a mikrotémák, de szerepelhetnek itt fontosabb 

adatok, nevek, dátumok is.  A vázlat összeállításánál ügyeljünk arra, hogy a művünk 

bevezetésből, tárgyalásból és befejezésből álljon majd. Csak ezt követően álljunk neki a 

beszéd megfogalmazásának. A gondolataink elrendezésekor vigyázzunk arra, hogy a 

mondatok kapcsolódjanak egymáshoz, s ezáltal a szövegünk összefüggő és teljes legyen. Nem 



elég összekapcsolni az egyes szövegrészeket (bekezdéseket), logikus sorrendbe kell állítani 

őket. Amikor elkészültünk, feltétlenül olvassuk át az alkotásunkat, nehogy véletlenül 

fogalmazási vagy helyesírási hibák maradjanak benne! 

 

65. feladat 

 

Írjanak fogalmazást a megadott vázlat alapján! Adjanak neki címet! 

 

1. A reggeli készülődés 

2. Várakozás a buszra 

3. Jön a busz! 

4.Az utazás szépségei 

5. Barangolás a történelmi múltban 

6. A látvány magáért beszélt 

7. A kirándulás örök emlék marad 

 

66. feladat  

 

Gyakorolja a helyes kiejtést az alábbi nyelvtörőkkel! 

 

Az ibafai papnak fapipája van, 

ezért az ibafai fapipa papi fapipa. 

 

*** 

 

Jól járnak a molnárok, 

mikor jó nyár jár rájok. 

 

*** 

Jobb egy lúdnyak 

tíz tyúknyaknál. 

 

*** 

 



Egy kupac kopasz kukac, meg 

még egy kupac kopasz kukac, 

az két kupac kopasz kukac. 

 

*** 

Te meggymag vagy, vagy vadmeggymag vagy? 

 

*** 

Roppant bottal 

koppantottam, 

szöcském csacskán 

szökkent, 

papnadrágban 

 kappant fogtam, 

macskám fecskét  

hökkent. 

 

 

*  *  * 

 

Közlésfajták a szövegben 

( Elbeszélő közlés, leírás, értekezés) 

 

 Az elbeszélő közlés (más néven: elbeszélés) a történetet időrendi sorrendben mondja 

el. 

 

 Elbeszélni azt szoktuk, ami megtörtént velünk. Ilyenkor ügyelünk arra, hogy betartsuk 

az események egymás utáni sorrendjét. Az ezerszer hallott mesék egyes elemei (pl. szereplői, 

helyszínei) változhatnak, de a legjellemzőbb vonásuk, az események sorrendje, ami a mese 

tartalmát, cselekményét határozza meg, alapvetően állandó marad.  

Az irodalomnak közkedvelt módja az elbeszélés. A vicctől a regényig számos olyan prózai és 

verses műfaj van, ami az elbeszélő közlésen alapul. 



 

67. feladat 

 

Folytassák az elkezdett történetet! 

 

Csak esik, esik a hó, és tegnap délelőtt rémséges dolog történt. 

Egy csapat fiú hógolyózott, de most már vizes a hó, és olyan kemény és nehéz a hógolyó, 

mint egy kő. Sok ember jött-ment a járdán. 

Egy bácsi kiabált: 

– Hagyjátok abba, fiúk! – És ebben a pillanatban a másik oldalról éles kiáltás hallatszott, és 

láttuk, hogy egy öregembernek leesik a kalapja, ő maga megtántorodik, arcához kapja a kezét, 

és mellette egy fiú azt kiabálja: 

– Segítség! Segítség!... 

 

68. feladat 

 

Másolják le a közmondásokat és pótolják a hiányzó betűket! 

 

1.Tö… szem tö…et lát. 2.A…ig hajlítsd a fát, amíg ve…ő. 3.A rest ké…er fárad. 4.A…ig jár 

a korsó a k…tra, míg el nem törik. 5.Ki korán ke…, aranyat lel. 6.Gyakorlat te…i a mestert. 

7.Amit ma me…tehe…sz, ne hala…d holnapra. 8.Tö..et é…el, mint erővel. 9.E..fecske nem 

csinál nyara… . 10.Sok jó ember kis he…en is elfér. 11.Tiszta…ág fél egé…ség. 

12.Mindenü… jó, de legjo… o…hon. 

 

 

 A leíró közlés (leírás) személy, tárgy vagy jelenség szóbeli vagy írásbeli ábrázolása, 

jellemzése. 

 

Ahogyan a festmény is egy pillanat eseményét tükrözi, részletesen ábrázolva minden más 

körülményt, úgy a leíró közlésnek sincs cselekménye, hanem képszerűen elénk tárja a nyelv 

eszközeivel rajzolt képet. Az ilyen közlés nagyon aprólékos és részletes. Az irodalomban 



általában a többi közlésfajtával együtt szerepel, és ahhoz segít minket hozzá, hogy 

fantáziánkban el tudjuk képzelni, ki tudjuk színezni az olvasottakat.   

 

69. feladat 

 

Jellemezzék csoporttársukat oly módon, hogy nem árulják el a nevét! Akkor sikeres a 

bemutatás, ha ráismernek a többiek. 

 

70. feladat 

 

Írják le a szöveget! Keressék ki belőle a hangutánzó szavakat és mondják el, milyen 

hangulatot kölcsönöznek a szövegnek! 

 

A csikós pedig végigheveredett a pázsitos földön. Fölséges egy ágy! Derékalja az egész kerek 

puszta, mennyezete a csillagos égbolt. 

 Kész éjszaka van már. De azért a föld nem akar még elaludni. Mindenféle nesz 

hallatszik. 

 Harangszó nem hallik ide a városból, sem kutyaugatás a faluból. Olyan messze van ide 

minden. A közeli nádasban a bölömbika búg. A nádiveréb rikongat, cserreget. Melléje ezernyi 

béka csinálja a kórust. Fenn a magas égen búcsúvétel hangja kiáltoz alá. Vándor ludak, darvak 

szállnak rendes sorban. Alig látni őket a csillagos égen. 

 Egy-egy sűrű gomoly szúnyog keveredik fel, végighúz a légben. 

 Közbe-közbe hangzik egy-egy lónyerítés. 

(Jókai Mór nyomán)  

 

 Az értekező közlés  a témával kapcsolatos véleményünk kifejtése, melyet 

magyarázatokkal, bizonyításokkal vagy cáfolatokkal, javaslatokkal stb. tarkítunk és a mű 

végére mindezekből levonjuk a szükséges következtetéseket. 

 

Ez a fajta közlésmód inkább a tudományos írásokra jellemző, mintsem az 

irodalmiakra. Lényege, hogy a tényeket magyarázza, a probléma megoldásának lehetőségeit 

fontolgatja, összevet és kimutat, pontokba szed és megszámoz, és a végén értékeli a helyzetet 



és levonja a következtetést. Nem az érzelmeinkre, inkább a gondolkodásunkra kíván hatni, 

ezért az irodalomban akkor szokás használni, ha egy bonyolult téma (a szereplő személyisége, 

a cselekmény sokrétűsége) megértésére, átláthatóságára van szükség. Ilyenkor szoktuk 

megtudni, hogy a szereplő miért olyan, amilyen, mi vezette ahhoz pozitív vagy negatív 

figurává váljon. 

 

71. feladat 

 

Keressék ki Aiszóposz meséjéből az értekező közlésre jellemző elemeket! 

 

Ablakra függesztett kalitkába zárva éjnek idején énekelt a madár. Amint a denevér 

meghallotta hangját, hozzáment és érdeklődött, mi az oka, hogy nappal hallgat, éjszaka pedig 

énekel. A madár azt válaszolta, hogy nem hiába cselekszik így, mert éppen akkor fogták meg, 

amikor egyszer nappal énekelt, s ezért ettől fogva óvatos lett. Ekkor a denevér így szólt: 

„Nem most kellene ébernek lenned, amikor már semmi sem segít, hanem, mielőtt megfogtak, 

akkor kellett volna vigyáznod.” 

 

72. feladat 

 

Válasszák ki és írják le azokat a közmondásokat, amelyek a mese tanulságát kifejezik! 

 

A látottat a látatlanért ne add! 

Kölcsönkenyér visszajár. 

Minden kakas úr a maga szemétdombján. 

Más kárán tanul az okos.  

Ott szakad a kötél, ahol legvékonyabb. 

Kár után késő a bánkódás. 

 

 

 

 

A közlésfajták összefoglaló táblázata 

 

Közlésfajta 
 

Milyen kérdésre 

felel a közlés? 

Mi a tartalma a 

közlésnek, miről 

Melyek a szöveg 

főbb részei? 



 van szó benne  

Elbeszélés 
 

Mi történik? 

Mit tesznek a 

szereplők? 
 

Eseményekről, 

történésekről 
 

Időrendben: az 

esemény kezdete, 

kifejlete, 

befejezése 
 

Leírás 
 

Milyen a személy, 

tárgy jelenség stb. 

Személyek, 

tárgyak, dolgok 

tulajdonságairól 

Az egyes 

jellemzők 

részletes 

bemutatása 

Értekezés Miért ilyen 

valamely személy, 

tárgy vagy dolog? 

A tárgyalt probléma 

okairól és 

következményeiről 

Problémafelvetés, 

érvelés, 

bizonyítás, 

következtetés 

 

 
73. feladat  

 

Tegyék ki az alábbi szövegben a központozási jeleket, majd írják le párbeszéd formájában. 

Ügyeljenek az írásjelek helyes használatára! 

 

A vadgalamb a szarkát kérte meg hogy tanítsa meg őt a fészekrakásra mert ebben a szarka 

igen nagy mester és olyan fészket tud csinálni hogy ahhoz a héja hozzá nem fér a szarka 

szívesen elvállalta a tanítást mindig mondogatta a maga módján csak így csak úgy csak így 

csak úgy a vadgalamb erre mindig azt felelte túdom túdom túdom a szarka elhallgatta ezt egy 

darabig de utoljára megharagudott ha tudod csináld s félbehagyta a munkát 

(Népmese) 

 

74. feladat 

 

Magyarázzák meg, mikor használjuk az alábbi közmondásokat! 

 

1.Nem mind arany, ami fénylik. 2. Ki a kicsit nem becsüli, az a sokat nem érdemli. 3. Amit 

Miska tanult, Mihály sem felejti 

 

*  *  * 

 



A stílus fogalma. Stílusfajták a közlésben    

 ( Társalgási,  szépirodalmi,  tudományos,  publicisztikai és hivatali stílus) 

 

 

Az írásos közlés stílusai:  

• a szépirodalmi vagy művészi stílus, 

• a publicisztikai vagy újságírói stílus, 

• a hivatalos stílus, 

• a tudományos stílus. 

A szóbeli közlésben megkülönböztetünk: 

• szónoki stílust, 

• előadói stílust, 

• társalgási stílust. 

A szépirodalmi stílus a legváltozatosabb és legválasztékosabb stílusfajta. Művészi hatásra 

törekszik, ezért  érzelmekkel teli szavak, mondatok jellemzik. 

Minden írónak, költőnek más-más az egyéni stílusa. Sokszor a költő úgy alkot új szavakat, 

szókapcsolatokat, hogy ezekkel új hangulatot keltsen. 

A publicisztikai stílus az újságírás stílusa. Célja, hogy az olvasókat tájékoztassa az aktuális 

politikai, gazdasági, kulturális eseményekről. Az újságcikkekben mindig pontosan 

megnevezik az események pontos helyét, szereplőit, idejét és a körülményeket is. 

 

75. feladat 

Olvassák el az alábbi szöveget. Határozzák meg a stílusát! 

 Kis forrás fakadt a hegyoldalban, ahová a kert fölmászott; tiszta vízű kis forrás. Ennek 

a vizét hosszú facsövön, fúróval kifúrt hosszú fenyőszálon eresztették le a forrásból, és 

odacsorgott, csöpögött, mint szép kis vízesés; a fiúk malmot építettek alá, vízimalmot. annak 



a szárnyára hullott a víz, és a kis malom járt, egyre járt s kelepelt, de nem őrt egyebet, csak az 

időt őrte. 

 Itt volt a Benyus legkedvesebb tanyája. Itt szokott ő építkezni. Földből, sárból ágakkal, 

gallyakkal olyan védműveket épített, mint a hód a tó partján. Most is nekilátott, de csak 

óvatosan, meg is mondta a csöpögő, csobogó víznek: 

• Vigyázz az új nadrágomra! 

És a víz kacagva csobogott s bugyborékolt, és segített Benyusnak várat csinálni. 

Telefolyta a földvár árkát, hogy az ellenség, a hangya nem tudott többet bejutni…  

(Móricz Zsigmond: Benyus) 

 

 

A hivatalos stílus a rendeletek, törvények, közlemények nyelvezete. Sok benne a hivatali 

kifejezés: folyamatban van, intézkedéseket foganatosít,iktat,… Ebben a stílusban fontos az 

egyértelműség és a világos megfogalmazás. 

A tudományos stílus világos szerkezetű, logikus, többnyire kijelentő mondatokat tartalmaz. 

Jellemzően az adott tudomány szakkifejezéseit tartalmazza. 

A szónoki stílus a szónoki beszéd stílusa. A szónoknak az a célja, hogy meggyőzze a 

hallgatóságot az igazáról és érzelmeiket megindítsa. Ennek érdekében érzelemmel telített 

szavakat, kifejezéseket használ, valamint felkiáltó, felszólító és kérdő mondatokkal tarkítja a 

szövegét. 

Az előadói stílus jellegzetessége, hogy az előadó a hallgatóság előtt úgy fejt ki egy témát, 

hogy a közönség megértse, megjegyezze azt. Ezért a beszédében többször ismétel, 

megmagyaráz. Mondatai világos szerkezetűek, nem használ a megértést nehezítő idegen 

szavakat.  

A társalgási stílus a beszédbeli érintkezés stílusa. Jellemzője a közvetlenség, egyszerű, 

illetve a hiányos mondatok használata. 

 



76. feladat  

Milyen stílusban íródott az alábbi szöveg? Írják ki belőle a stílusra jellemző szavakat, 

kifejezéseket! 

Az ezüst fehéren csillogó, jól nyújtható nemesfém, melyből igen vékony lemezek és huzalok 

készíthetők. Kémiailag ellenálló, tiszta levegőben és vízben megtartja színét és csillogását, de 

a levegőben levő kén-hidrogén hatására megfeketedik az ezüst-szulfid képződése közben. 

Kiváló az áramvezető-képessége, mely meghaladja a rézét is, de magas ára megakadályozza , 

hogy felhasználása széles körben elterjedjen az elektrotechnikában. Ugyanakkor az ezüstnek 

van a legmagasabb hővezető- és fényvisszaverő-képessége. 

 

77. feladat 

Az alábbi szövegben két stílus keveredik, mondják meg, melyek! 

Gyógyító növények 

 Ismeritek Rózsa királyfi történetét? Ő volt az, aki világgá ment, s útközben betévedt az 

óriások kastélyába. Az óriások észrevették, hogy idegen tévedt közéjük. Az egyik azt mondta: 

–Hű, milyen emberbűz van itt! 

 Megkeresték Rózsa királyfit, összeaprították, és az ablakon kiszórták. 

 Reggel az óriások elmentek a dolgukra. Akkor a bokorból előmászott a szép leányfejű 

kígyó, aki Rózsa királyfi testének minden kicsi darabkáját összerakosgatta és csodálatos 

forrasztófűvel megkenegette. Rózsa királyfi egy perc alatt talpra szökött, s most hétszerte 

szebb és erősebb lett, mint azelőtt volt. 

 Most persze azt gondoljátok, hogy ez csak mese. Olyan csodafű nincs a világon, ami a 

szétkaszabolt embert összeforrasztaná. Ez igaz is. De mégsem véletlen, hogy forrasztófűvel 

gyógyítanak a mesében. Volt olyan növény nem is egy, amelyikkel régen az emberek sebeiket 

gyógyították, fájdalmukat enyhítették. Régen a falusi „füvesasszonyok” minden bajra tudtak 

ajánlani orvosságot. A gyógynövény-szaküzletben még ma is sokféle gyógyhatású füvet 

árulnak, amelyeket forrázva vagy főzve használunk. 



 Ma már nagyon sok embert kell gyógyszerrel ellátnunk. Főzetekkel ezt nem győznénk. 

Sok-sok tudós, gyógyszerész kutatta, hogy a gyógynövények főzeteiből hogyan lehetne 

kivonni azt a hatóanyagot, amely gyógyít. Ezt sok esetben sikerült is. 

 Régebben a gyógynövényeket az ország különböző területeiről gyűjtötték be. Ma 

nemesítve, nagy táblákon termesztik. Azelőtt katlanszerű edényben készítették a főzetet, és 

üvegekben árulták. Most óriási gyárakban dolgozzák fel a sok gyógynövényt. Sokszor 

egytonnányi zöld levélből csak egy-két kiló kristályos fehér por lesz. De ez az egy-két kiló 

por drágább, mint az ugyanannyi súlyú arany. Sok ezer injekció vagy csepp készül belőle, és 

eljut a világ minden tájára. 

Szász Anna nyomán  

  

78. feladat 

Írják ki a szövegből az idegen szavakat, magyarázzák meg őket szótár segítségével! 

 Amikor felelsz az órán, az voltaképpen a tudásod prezentációja. A felelés során az élő 

és élettelen természet objektumait mutatod be, történelmi eseményekről és személyiségekről 

beszélsz. Biztos, hogy ismered a mondást: Jobb egyszer meglátni, mint tízszer meghallani. 

Ezért tehát a beszéd során célszerű lenne a hallgatóságnak megmutatni az objektumok fotóit, 

ahol az események történtek. Jó lenne a feleletet zenei részletekkel, videókkal kiegészíteni. 

Mindezt bemutathatjuk plakátokkal, fényképekkel, prospektusokkal, térképekkel is. A 

legmodernebb módszer azonban a számítógépes prezentáció. 

(Informatika tankönyv, 5.osztály) 

79. feladat 

Olvassák el az alábbi szöveget és határozzák meg a stílusát! Keressék meg a stílusra jellemző 

szavakat és kifejezéseket! 

 

Miért éppen S.O.S. a vészjel? 

 Mert ebben állapodtak meg azok a nemzetek, amelyek a legtöbb hajót járatják az 

óceánokon. Ez a jel a legalkalmasabb arra, hogy szükség esetén órákon át sugározzák a hajó 



rádió-adóállomása segítségével. Mivel minden óceánjárón, illetve repülőgépen éjjel-nappal 

rádiószolgálatot tartanak, a közelben tartózkodó vízi járművek, repülőgépek, helikopterek 

megváltoztathatják útirányukat, hogy megmentsék a bajba jutott hajót, de legalábbis az 

embereket. 

 Van egy olyan hiedelem, hogy azért S.O.S. a vészjel, mert ennek a mondatnak a 

rövidítése: SAVE OUR SOULS! Magyarul: Mentsétek meg lelkeinket! Az igazság az, hogy a 

vészjel nem S.O.S., hanem S.O. Ez ismétlődik sokszor egymás után. Mégpedig azért éppen ez 

a két betű, mert a morzeábécében ezek válnak el egymástól a legélesebben, és a legjobban 

megkülönböztethetők a többi betűtől: . . . - - -: tititi tátátá és így tovább a végtelenségig, 

illetve míg nem jön a felelet, a segítség – vagy a vég. 

 

80. feladat 

Írjanak szöveget választott témára az egyszerű és helyes stílus követelményeinek megfelelően, 

stílusbeli vétségek nélkül! 

 

 

 

A stílus görög eredetű szó, amely eredetileg egy íróeszköz megnevezése volt. Később 

a szót elkezdték új értelemben használni:  

 A stílus a nyelvi kifejezés módja, ahogyan közölnivalónkat (gondolatainkat, 

érzéseinket) a megfelelően kiválasztott nyelvi elemek (szavak, mondatfajták, központozási 

jelek stb.) segítségével kifejezzük. 

 

Manapság ezt a szót használjuk akkor is, ha valakinek az ízlését akarjuk megdicsérni 

(stílusosan rendezi be a szobát vagy stílusosan öltözködik stb.), de  egy bizonyos történelmi 

kort is a rá jellemző korízlés (korstílus) határoz meg és tesz megkülönböztethetővé a másiktól. 

 

81. feladat 

Az alábbi szöveget olvassák fel úgy, hogy a felsorolásban szerepelő szituációnak 

megfeleljen! Használhatnak más szituációkat is! 



„Boci-boci tarka / se füle se farka / oda megyünk lakni / ahol tejet kapni”(népköltés) 

• a rossz tanuló felel  

• a tanár kérdez 

• gyerekek, akik megharagudtak egymásra 

• szerelmesek egymás között 

82. feladat 

 

Válasszanak egy közismert személyt és jellemezzék a stílusát (beszéd, öltözködés, 

viselkedés)! Mondjanak véleményt róla! 

 

Az ismert  stílusfajták a következők:  társalgási,  szépirodalmi,  tudományos,  

publicisztikai (újságírói) és hivatalos stílus. 

A társalgási stílus a beszédbeli érintkezés nyelvhasználata. Legfontosabb jellemzői a 

közvetlenség, a természetesség, a hétköznapi kifejezésmód és a párbeszéd használata. Szereti 

az egyszerű, könnyen érthető, rövid mondatokat.  

Társalgási stílust alkalmazunk akkor is, ha levelet írunk valakinek.  

A levélírás hagyománya évezredekre, az írásbeliség kezdeteire nyúlik vissza. Levélnek azokat 

az írásos üzeneteket nevezzük, amelyeket közvetítő (posta, elektronikus hálózat) segítségével 

juttatunk célba. 

Az alábbi ábrán egy helyesen megcímzett boríték látható 

 

83. feladat 

Írjon egy rövid párbeszédet, amelyben legjobb barátjával megbeszélik: 



hogyan telt a nyármit vesztek fel az ünnepségrea tegnap esti filmet 

 

84. feladat 

Pótolja az alábbi szavakban a hiányzó ékezeteket! 

repulogép, futtyos, konyvtár, szomoru, boriték, tizorai, bunos, gyonyoru, levego, kapuja, 

kerités, tanito, zacsko 

 

85. feladat 

Írjon levelet az alábbi személyek valamelyikének. Címezz meg a borítékot is! 

- a nagyszülőknek 

- a polgármesternek 

- csoporttársának 

- testvérének 

 

 

 

A szépirodalmi stílus a leggazdagabb, legváltozatosabb stílusfajta, amelyet az írók és a 

költők alakítanak. Jellemzője, hogy a szavak gyakran új jelentésben fordulnak elő, ezáltal 

használójuk művészibb hatást kíván elérni. 

86. feladat 

Olvassák el az alábbi szöveget! Keressék ki belőle azokat a szavakat, amelyek nem eredeti 

jelentésükben szerepelnek! Írják ki a ismeretlen szavak jelentését a Magyar értelmező 

kéziszótárból! 

–Világgá ment a nyár – sóhajtott most 

már a tölgy is. S már látták is mindannyian 

a nyár lába nyomát végig a patak mentén 

húzódó hosszúkás réten. 

Füttyszót is hallottak. S látni vélték, 



mintha egy úriforma ugrált volna 

kikericsrôl kikericsre, de olyan könnyedén, 

hogy a finom szirmok meg se rezzentek 

alatta. Makkot, mogyorót csörgetve táncolt 

a falu felé. 

Kányádi Sándor 

 

87. feladat 

Miután elolvasták a mondát¹, feleljenek a kérdésekre! A szövegben kiemelt szavakat 

helyettesítsék be a hétköznapi nyelvből vett megfelelőjükkel és figyeljék meg, hogyan változik 

a szöveg stílusa! 

  

Valamikor réges-régen a kék vizű tó mellett, a magyarok régi hazájába élt Ögyek, a 

feleségét pedig Emesének hívták. 

 Egyszer Emese azt álmodta, hogy leszállt a fejére egy turulmadár², s a csőrével 

megérintette az ajkát. Abban a pillanatban ezüstpatak eredt meg Emese kebléből, az 

ezüstpatak folyt, nőttön-nőtt, s végre valóságos folyam lett belőle. 

 Emese elmondta álmát egy fehér szakállú öregembernek, akit mintha csak az Isten 

küldött volna hozzájuk. 

–Azt jelenti az álmod, édes lányom – mondta az öreg–, hogy fiacskád fog születni, aki 

fölkerekedik a magyarokkal, s mint az ezüstpatak, megy napnyugat felé. Azért megy, hogy új 

hazát keressen a magyaroknak. A patakból folyam lett, a kis magyar seregből pedig, mire az 

új hazába ér a fiad, erős, nagy nemzet lesz… 

Az öregember igazat mondott. Emesének fia született, Álmos lett a neve. Erős vitéz 

lett belőle, s mikor elérte a férfikort, így szólt a magyarokhoz: 

–Halljátok, magyarok! Minket a jó Isten nem arra teremtett, hogy örökké csak 

halásszunk és vadásszunk. Van kardunk, nyilunk, van paripánk, és van bátorság a 

szívünkben. Induljunk el új hazát keresni! 

Tetszett ez a beszéd a magyar vitézeknek: –Vezess, Álmos, te légy a mi vezérünk! –

kiáltották. Így történt, hogy a magyarok lóra ültek, s elindultak a kék vizű tó partjáról nyugat 

felé új hazát keresni. 

 



¹ monda – olyan népköltészeti alkotás, amely valamilyen valós jelenséghez (hely, személy, 

nép) kapcsolódik, de csodás, meseszerű elemekkel beszéli el a történetet.    

²turulmadár – egy sólyommadárnak a régi megnevezése, a magyarok szent állata 

 

Kérdések: 

1.Miről szól a történet? 

2. Miért adta Emese fiának az Álmos nevet? 

3. Milyen meseszerű elemeket talált a történetben? 

 

 

 

A tudományos stílus a tudományok jellemző nyelvhasználata. Onnan ismerhetjük meg, hogy 

nagyon sok tudományos kifejezést, idegen szót használ. Célja nem a gyönyörködtetés, mint az 

irodalmi stílusnak, az ilyen jellegű szövegek magyarázatokat, szabályokat tartalmaznak. 

 

88. feladat 

 

Az alábbi szövegrészletből keressék ki azokat a szavakat és kifejezéseket, amelyek a 

tudományosságára utalnak! 

 

Hat és fél millió évvel ezelőtt, amikor a Földközi-tenger kiszáradt, a tőle északra és 

délre fekvő táj aránylag meleg volt, elég csapadékot is kapott, következésképpen erdők 

borították. Az alacsonyabban fekvő síkságokon fenyő, olajfa, boróka nőtt. A magasabb 

övezetekben ezekhez cédrus is társult. Hogy milyenek lehettek ezek az erdők, valami 

fogalmat nyújtanak maradványaik Észak-Afrikában, az Atlasz-hegységben, mintegy 

ezernyolcszáz méter magasban. A vadont hatalmas, harmincméteres, ezeresztendős cédrusok 

uralják, s az ágak közt az európai szemnek is meghitten ismerős madarak röpködnek: harkály 

és cinke, vörösbegy és holló. De makákó is tanyázik benne és valaha, a tenger kiszáradása 

idején, elefánt, orrszarvú ás oroszlán is élt itt. 

 

89. feladat 



 

Ismerkedjenek meg a meghatározással, fogalmazzák meg saját szavaikkal! 

 

A sci-fi az angol science fiction kifejezés rövidítése (ejtsd: szki-fi, v. száj-fáj). 

Jelentése eredetileg: tudományos (regény)írás, tudományos (szép)irodalom, de magyarul a 

tudományos-fantasztikus (irodalom, művészet) megnevezés használatos. A tudományos-

fantasztikus mű olyan művészeti (irodalmi, film stb.) alkotás, mely legtöbbször valódi vagy 

képzeletbeli tudomány(ok)nak a társadalomra, vagy egyes egyénekre gyakorolt hatását 

mutatja be. Ezeknek a műveknek a közös jellemzői, hogy zömében egy lehetséges jövőben 

játszódó képzeletbeli történetek. Megnyilvánulási formájuk lehet könyv, képregény, 

festmény, televíziós sorozat, film, rajzfilm, játék, színdarab és egyéb média. 

 

A publicisztikai stílus az újságírás és a média (televízió és a hírközlés egyéb formái) 

nyelvezete. Célja, hogy felkeltse az érdeklődést a friss hírek iránt, ennek érdekében a 

napilapok, folyóiratok stb. szívesen alkalmaznak fényképeket, reklámokat, és jellemző rájuk a 

figyelemfelkeltő címek használata. A publicisztika nyelvezete választékos, mégis egyszerű, 

sokszor használ közmondásokat, újszerű kifejezéseket. 

 

90. feladat 

Olvassák el a cikket és beszéljék meg, milyen szövegegységekre lehetne bontani! A 

figyelemfelkeltés milyen eszközeit alkalmazta a cikk írója? 



 

91. feladat 

Írjanak cikket az újságba, melyben beszámolnak egy ünnepi rendezvényéről! 

 

A hivatali stílus a törvényalkotás, a rendeletek, a közlemények, általában a hivatalos 

érintkezés tipikus nyelvhasználata. Legfontosabb jellemzői, hogy sajátos szakszavakat és 

kifejezéseket használ, kedveli az idegen szavakat, a bonyolult, gyakran nehezen érthető 

mondatokat. A mindennapi életben az ügyintézésekkel kapcsolatos iratoknál (szerződések, 

jegyzőkönyvek, igazolványok, értesítések, kérvények stb.) találkozunk vele. 

 

92. feladat 

 

Nézzenek utána, milyen szerkezeti egységei vannak a kérvénynek! Írjanak kérvényt a 

dékánnak, melyben kérik, hogy engedélyezze a tervezett kirándulást! 

 

93. feladat 

 

Állapítsák meg, milyen stílushoz tartozhatnak az alábbi mondatok! 

 



1. Ma szép idő van, jó melegen süt a nap. 2. A főváros felett az égbolt derült, enyhe déli szél 

fúj, a hőmérséklet 20ºC.  3. „Ma langy a lég opálja, nyilát a nap dobálja.” 4. Az erős napfény 

miatt a szobanövények vízigénye is magasabb az átlagosnál. 5. Kibírhatatlan meleg van, 

menjünk a folyóra fürödni! 6. Zöld föld felett, kék ég alatt a / Hangos pacsirta fütyörész; / 

Dalával a napot kicsalta, /A nap rá gyönyörködve néz. 

 

 

 

A nyelvi stílusok összefoglalása 

 

A stílusfajta 

megnevezése 

Használati területe Milyen 

megnyilatkozások 

alkalmával 

Társalgási A mindennapi életben magánbeszélgetés, 

levelezés 

Szépirodalmi A szépirodalomban verses és prózai művek 

Tudományos A tudományban, 

technikában 

Előadás, beszámoló stb. 

Publicisztikai  
 

a médiában, a politikában, 

a társadalmi életben 
 

Újságcikk, tévéműsor, 

internetes hírközlés 

Hivatali hivatalos ügyintézéskor törvények, okmányok, 

hirdetmények 

 

 
94. feladat 

 

 

Milyen stílusú az alábbi szöveg? Magyarázza meg, miért!  Állítását bizonyítsa a szövegből 

vett példamondatokkal! 

Írjon rövid fogalmazást saját biciklijéről, és hasonlítsa össze a két szöveget! 

 

A kerékpár 

 

 A kerékpározás egészséges és a környezetet sem szennyezi. A kerékpár egy praktikus 

és tökéletes közlekedési eszköz. Gyerekek és felnőttek, nők és férfiak egyaránt használják. 

Vannak olyan kerékpárok, amelyeket egyenetlen terepre és mindennapi használatra terveztek, 

és vannak olyanok, amelyeket sportversenyekre speciálisan kialakított pályákra. Vannak 



emberek, akik együtt szeretnének kikapcsolódni, közösen szeretnének kerékpározni, nekik 

találták ki a tandemkerékpárokat.  

 Valamennyi kerékpár nagyon egyszerű alkatrészekből áll és úgy tervezték meg, hogy 

kényelmesen és könnyen hajtható legyen. A biztonságos kerékpározáshoz nélkülözhetetlen 

néhány speciális felszerelés: a bukósisak, a térd- és könyökvédő párna. 

 A világ minden táján, de különösen Japánban, Kínában, Hollandiában, Dániában és 

Franciaországban rendszeresen használják a kerékpárokat. Ezekben az országokban jól 

kiépített, biztonságos, többsávos kerékpárutakkal találkozhatunk. 

 A kerékpár a szárazföldi közlekedés egyik legrégebbi és legnépszerűbb közlekedési 

eszköze. 

(folyóiratból) 

 

95. feladat 

 

Milyen stílusban íródott az alábbi részlet? Elbeszélő, leíró vagy értekező közlés jellemző rá? 

A szöveg elolvasása után mesélje el saját szavaival, milyen is a barnamedve! 

Készítsen hasonló jellemzést kedvenc háziállatáról! 

 

A barnamedve 

 

 A barnamedvék hatalmas termetű, erős állatok. Lomhának tűnnek, mégis képesek egy 

nap alatt akár 150 kilométert is megtenni, hogy élelemhez jussanak. 

A medvék mindenevő emlősök. Megesznek mindent, legyen az fű, gomba, erdei 

gyümölcs, gabonaféle, gyökér, méz, rovar, hal, madár vagy emlős. Ínséges időkben a táplálék 

hiánya miatt lejönnek a hegyekből az emberlakta területekre, hogy élelemhez jussanak. 

Szaglásuk és hallásuk nagyon fejlett. 

 A hideg idő beköszöntével a medvék jól szellőző barlangba, magas fák, vagy kövek 

alá odút ásnak, amit száraz növényekkel bélelnek ki és ezekbe vackolnak be. 

 A telelési időszakban szívverésük lelassul, testhőmérsékletük, légzésszámuk 

lecsökken, táplálékot és vizet nem vesznek magukhoz. A téli álom időszaka időjárástól 

függően akár 125 napig is eltarthat. A medvék csak a tavasszal, a jó idő beköszöntével bújnak 

elő barlangjukból és lesznek ismét aktívak. 

 

96. feladat 



 

Az alábbi szöveg az értekező közlés jellemzőit mutatja be. Figyeld meg a stílusát! Fogalmazd 

meg saját szavaiddal, mit nevezünk értekezésnek! 

 

*   *   * 

Az értekezés felépítése, nyelvezete 

 

 Az értekezés célja, hogy meggyőzze a hallgatót. Témája sokféle lehet: életmű 

elemzése, szakmai kísérlet értékelése, saját tudományos eredményünk közlése, más 

munkásságának az elemzése, értékelése. Fontos, hogy az értekezésben megfogalmazott 

állítások igaznak tűnjenek, ezért az értekezés megírását mindig anyaggyűjtés előzi meg. 

Ekkor szükséges elolvasni másoknak a témával kapcsolatos írásait, utánanézni a világhálón. 

Majd összegyűjtjük saját ötleteinket, az érveléshez szükséges adatokat, tényeket, példákat. 

 Az értekezés hangneme általában tárgyilagos,  a szöveg elsősorban az értelemre hat, 

kerüli az érzelmes kifejezéseket. Mindig egy vagy több állítást (tételmondatot) fogalmaz meg, 

olyan szabályszerűségeket, melyeket érvekkel támasztanak alá, példákkal bizonyítanak. 

 Nyelvezetét az egyértelműség jellemzi. Többnyire kijelentő mondatokkal él, 

mondatszerkesztése egyszerű és logikus. A jó értekezés stílusa világos, egyszerű, tömör és 

szemléletes. 

 

Keresse ki a szövegből a szabályszerű megfogalmazásokat! 

A fenti jellemzők alapján írjon rövid értekezést valamely önt érdeklő témában! 

Használja ki a tömegkommunikációs lehetőségeket: gyűjtsön minél több információt 

könyvekből, tévéműsorokból, egyéb forrásokból! 

 

97. feladat 

 

Olvassák el a mesét szerepek szerint! Fogalmazzák meg néhány mondatban, hogy mi a mese 

tanulsága! 

A fiatal daru 



 

 

 Az ősszel költöző darucsapatot a legöregebb vezette. Lassan, de biztosan haladtak. A 

fiatalabbak békétlenkedni kezdtek a lassú repülés miatt. 

–Add át nekem a vezetést, bátya, eressz az ék élére! – szólt a legtüzesebbik közülük. – Tél 

végére sem érünk így célba. 

 Átvette a kormányzást, s villámsebesen hasított előre az utazó csapat. Ám rövidke idő 

múlva lihegni kezdett az ifjú kormányos, gyorsasága alábbhagyott, melle fulladozni kezdett. 

–Vedd vissza a vezetést, kedves bátya! – így rimánkodott ekkor, bocsánatot esdekelve. – 

Látom én, helyesebb, ha a hosszas repülést tapasztalt öreg irányítja. 

(Fáy András nyomán) 

  

98. feladat 

 

Olvassák el a szöveget és készítsék el a vázlatát! 

 

Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami 

(részlet) 

 

Amikor apukám azt mondja, hogy gyere csak ide, kisfiam, beszélni akarok veled, már 

biztos, hogy baj van. Mert ha nincs baj, akkor nem mondja, hogy beszélni akar velem, hanem 

mindjárt beszél. 

Most azért akart apukám velem beszélni, mert hallotta a tanító nénitől, hogy eleven 

fiúcska vagyok az iskolában. Igaz, hogy eleven fiúcska vagyok az iskolában, de az  Istvánka, 

aki mellettem ül, még elevenebb, mert nagyon szeret lökdösődni, de egyedül nem tud. És 

Attila, aki mögöttem ül, az is mindig más nyakát akarja csiklandozni, de csak az enyémet éri 

el. Eszter, aki előttem ül csak azért nem eleven fiúcska, mert lány, de azért hátrafelé is tud 

rúgni. 



Erre apukám elmondta, hogy őt nem érdekli, hogy a más gyereke mit csinál, de 

nagyon szégyellte magát helyettem a tanító néni előtt. Sajnáltam apukámat, hogy helyettem 

szégyellte magát, mert szégyellni már én is tudom magamat a tanító néni előtt, csak szép 

kövér karikákat nem tudok még egyedül rajzolni. 

Ha mihozzánk vendég jön, akkor anyukám feketét főz, és becsukja a mi szobánk 

ajtaját, mert oda jobb be se nézni. De a tanító néni előre megüzente anyukámnak, hogy ne 

tekintsük őt vendégnek, mert a családdal szeretne megismerkedni. Ezért anyukám lemosta az 

ajtókat, és elrakta a kabátokat meg a cipőket az előszobából. Apukám megragasztotta a fotel 

lábát, és becsavart még két égőt a csillárba. Bori leszedte a színészképeket a falról, én pedig 

kivittem a vadgesztenyéimet az erkélyre. 

Amikor már olyan rend volt, amilyen nem szokott lenni, akkor Pacsitacsit is átküldtük 

a szomszédba, mert ő nem tudhatja, hogy a tanító néni nem vendég, és lehet, hogy megrágja a 

cipőjét, ahogy a vendégeknek szokta. 

A tanító néni csak fél óráig volt nálunk, mégis jól megismerkedett a családdal, mert 

közben megérkeztek Bandi bácsiék Érdről, az alattunk lakók felkiáltottak, hogy legurultak a 

gesztenyék az erkélyről, a szomszédéktól hazazavarták Pacsitacsit, mert nem tudta, hogy az ő 

konyhájukban is szobatisztának kell lenni. 

De én nem is bántam, mert így a tanító néni legalább látta, hogy mi itthon is elég 

elevenek szoktunk lenni. 

 

99. feladat 

 

 Ki mit csinált?  Rajzolja át és egészítse ki a táblázatot! 

 

ki? mit csinált?  

anyukám lemosta az ajtókat 
  két égőt 
  a fotel lábát 

  a kabátokat meg a cipőket 
  Pacsitacsit 
  a színészképeket 
  a szobánk ajtaját 
  a tanító néni cipőjét 
  a vadgesztenyéimet 

 

 
 



100. feladat 

 

A következő történetet Móra Ferenc, ismert magyar író meséli el. Keresse ki a szövegből 

azokat a szavakat, amelyek „díszítik”az író stílusát!  

 

Móra Ferenc: A makk-vitéz 

 

Virágszemű Lenke húgom sírva-ríva fogadott a minap, ahogy az ajtón beléptem. Három 

babapohár tele lett volna a könnyével, úgy hullott.   

– Mit siratsz, csöppikém? – kérdeztem tőle.  

– A kontyos babámat siratom – búgta-zokogta, mint valami kis gerlice.  

– Ugyan mit siratsz rajta?  

– Azt, hogy már nincsen kontya. Mind leszedte a Hékám cica, míg én fölforraltam a tejet a 

babakonyhán.  

A Hékám cica ott kefélkedett a küszöbön. Eleibe tartottam a letépett babakontyot, de nem 

mutatott semmi bűnbánatot. Mindössze azt lehetett kiérteni a hunyorgásából:  

– Miért nem állított őrt a babája mellé, Lenke kisasszony!  

– No – mondom –, ha csak az a baj, állítunk ide mindjárt olyan páncélos vitézt, hogy 

egyszeribe a háztetőre szalad tőle a Hékám cica. Eredj csak, csöppikém, hozz egy marék 

makkot a nagy tölgyfa alól. Ilyenkor ősszel tele van az alja. Legyen közte vastagabb is, 

karcsúbb is, kis szakajtós is, meg olyan is, amelyikről már lekéredzett a kis szakajtó. Szaladt 

Lenke, hozta a makkot, én meg kitessékeltem egykét fogpiszkálót a sótartóból, és elővettem a 

kisbicskámat.  

– No, Lencike, mindjárt készen lesz a makk-vitéz.  

Kész is lett, nem telt bele egy vajaskenyér-megevésnyi idő. Sisakban, lándzsásan, ahogy itt le 

van rajzolva, olyan peckesen őrizte a babaszobát, hogy még a Viola kutya is megugatta. 

 

 

101. feladat 

 

Az alábbi történet Petőfi Sándor korai gyermekkorát mutatja be. Fogalmazza át a szöveget 

párbeszédes formában úgy, mintha a beszélgetés a kisgyerek Petőfi Sándor és ön között 

történne! 

 



 A múlt század végén még megvolt az iskola épülete. Egyetlen tanteremből állott, 

három ablaka közül kettő az udvarra, egy a kertre nézett. 50 fiú és lány szorongott a 

tanteremben, ahol a kegyetlenül szigorú Schifferdecker Dániel tanított, azazhogy – a 

gyerekeket sokszor magukra hagyta – a nagyobbakra bízta a kicsiket. Kegyetlenül kínozta, 

verte a gyerekeket. Az egyháztanács ezért nemegyszer felelősségre is vonta. A kis Petőfi 

megmenekült a veréstől, neve mellett sohasem szerepelt fegyelmetlenkedésről szóló 

feljegyzés. Három évig járt ebbe az iskolába… 

 Tanították a betűk ismeretére, a hangok kiejtésére, szótagolásra, az írt és nyomtatott 

szövegek olvasására, a helyes és szép írásra, fogalmazásra, a számtan  elemeire, az anyanyelv 

szabályaira, hittanra, énekre. 

A gyerekek palatáblára írtak. A helyesírásra később került sor, amikor a gyerek már írt és 

olvasott. A tanító szavakat és mondatokat írt a táblára, szándékosan hibákat ejtett, s a 

tanulókkal kijavíttatta. 

 A maitól teljesen eltért a tanítás rendje. Az iskolaévet tavasszal kezdték (májusban), a 

nyári szünet júliusban volt, ősszel, télen tanultak, és áprilisban vizsgáztak. Ilyen rend szerint 

tanult Petőfi 1831-ig, amikor is apja hazavitte, de most már nem Félegyházára, hanem 

Szabadszállásra, mert oda költöztek. 

(Szoboszlay Béla) 

 

102. feladat 

 

Ön szerint melyik a helyes szülői igazolás? Miért? 

 

Kedves Tanító néni! 

A kisfiam tegnap azért nem volt 

iskolában, mert megrontotta a 

gyomrát, hiába mondtam neki, hogy 

ne egye melegen a meggyes lepényt. 

Üdv: Sütő Anna 
 

Tisztelt Tanárnő! 

Igazolom, hogy Péter nevű fiam október 

8-án gyomorrontás miatt hiányzott az 

iskolából. 

Tisztelettel: Sütő Anna  

 
103. feladat 

 

Olvassák el a történetet és beszéljék meg, milyen különbségek vannak a mese és a legenda 

között! 

A Mikulás legendája 



 

Krisztus után 245-ben Kis-Ázsiai Anatóliában, Patara városában született, egy gazdag 

család gyermekeként. Már gyermekkorában is történtek vele csodák. Alig kezdte el iskoláit, 

mikor Patara városában nagy járvány tört ki, és mint kisgyermek, árvaságra jutott. Ezért a 

szüleitől örökölt hatalmas vagyonával Patara érsekéhez, (aki apja testvére volt,) a 

város kolostorába költözött. Életét az emberiségnek és a gyerekek tanítására szentelte. Bárki 

kérte, mindig segített.  

52 évig volt püspök. Egyszerű emberként élt a nép között, miközben tanított és 

szeretetet hirdetett. Minden este órákig sétált a városka utcáin, beszélgetett az emberekkel, 

figyelt a gondjaikra. Így történt a legendáját alkotó eset is, ami valójában megtörtént. 

A kolostor szomszédságában él egy elszegényedett nemes ember, aki úgy 

elnyomorodott, hogy betevő falatra is alig jutott. Három férjhez menés előtt álló lánya azon 

vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy tudjon segíteni a 

családon, és hogy a másik férjhez tudjon menni. Ekkor ért a nyitott ablak alá Miklós püspök , 

és meghallotta az alkut. Visszasietett a templomba, és egy marék aranyat kötött keszkenőbe, 

és bedobta az ablakon. A lányok azt hitték csoda történt. Majd egy év múlva ugyanebben az 

időben még egy keszkenő aranyat dobott be a második lánynak. Kisiettek, mert lépteket 

hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben. 

Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és bezárva találta az ablakot. Ekkor 

felmászott a sziklaoldalban épült ház tetejére, és a nyitott tűzhely kéményén dobta be az 

aranyat. A legkisebb lány éppen ekkor tette harisnyáját a kandalló szerű tűzhelybe száradni, és 

az pont bele esett. Az ismeretlen jótevőről kezdték azt hinni, hogy maga a Tél Apó jön el 

ezekkel az ajándékokkal. Az idő folyamán mégis kitudódott a titok, hogy a jótevő maga 

Miklós püspök. Ugyanis a legkisebb lánynak bedobott aranyban volt egy olyan darab, amit a 

helyi aranykereskedő előzőleg adományozott Miklós püspöknek egy szerencsés üzletet 

követően. Ezt felismerve, már mindenki tudta, hogy ki a titokzatos segítő! De kiderült ez 

abból is, hogy december 5-én a névnapja előestéjén a hideg idő beköszöntével rendszeresen 

megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel. 

Hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint lelkét ( 342. december 6-án ) 

angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás eredt. Ebből a tiszta forrásból áradó 

szeretettel küldi legendája a mai gyerekekhez utódát, a Mikulást. 

 

104. feladat 

 



Olvassák el a mondát és hasonlítsák össze az előző történettel! Milyen különbségeket látnak a 

legenda és a monda között? 

 

Hadak útja 

 

Alig tért vissza medrébe a folyó, hogy örökre eltakarja az emberi szem elől Attila 

sírját, máris töredezni kezdett a hatalmas birodalom. Először a hunok szakadtak két pártra. 

Megütközött a két hun sereg, hogy a csata mezején döntsék el, hogy Aladár, az idősebb fiú 

lesz-e Attila utódja, avagy Csaba, az ifjabbik fiú. Aladár elesett a csatában. Csaba egyesítette 

a maradék hunokat, majd az asszonyokat és a 

gyermekeket szekerekre rakva, az erdélyi hegyek felé irányította. Megmaradt harcosaival 

követte a szekértábort. Az Oltárkő meredek sziklafalai alatt állította meg hunjait. 

„Odafönt – mutatott fel a sziklacsúcsra – apám madara, a turul építi fészkét és neveli fiait. Ezt 

az erdőkkel, hegyekkel körülvett országot számotokra teremtette az Úr. Itt kell 

megmaradjatok. Én visszatérek a régi hazába, ahonnan őseink jöttek. Meg kell leljem a 

magyarokat. Velük egyesülve visszavehetjük a rabló idegenektől Attila örökségét. Ha 

veszedelem törne rátok, üzenjetek érettem tűznek lángjával és víznek zúgásával, üzenjetek 

érettem a széllel és a földdel, s bárhol lennék, megvédelmezlek, Isten engem úgy segéljen!” 

A vezér kettéosztotta seregét. A családos embereket, gyermekeket és öregeket 

hátrahagyta. Mindössze a legényeket választotta maga mellé kíséretnek. 

Csaba és emberei hosszú vándorlás után visszataláltak a régi hazába, ahonnan nagyapja, 

Bendegúz kivezette volt a hunokat, s ráleltek a magyarokra is, akik nagy örömmel fogadták a 

hun testvéreket. Megesküdtek ott helyben, a tanácstűz mellett, a magyar nemzetségek fejei, 

hogy egy szép napon visszaszerzik örökségüket, Attila országát, s hazájukká teszik. 

A székelyek földjén ezalatt egy maroknyi nép konokul küzdött az életéért. Fegyverrel a 

kezükben kellett megvédjék jussukat a földhöz, amit rájuk bízott Csaba vezér. Egyszer 

ellenség nagy serege tört rájuk. „Hej, Csaba vezér, most kellene ám a segítség!”  

Morajlás támadt mélyen alant a földben, szaladt a morajlás gerincről gerincre, völgyről 

völgyre, síkságról síkságra, s vitte az üzenetet messzi keletre. Odafönt az égen csillagok ezrei 

láncba fonódtak, úttá egyesültek, s a csillogó fehér égi úton nyargalva jött serege élén Csaba 

vezér maga. 

Csillagot szikrázott hun lovak patája, s halálszagú szél süvítette a félelmetes intést: „Ne 

bántsd a székelyt!” Az ellenség rémülten dobta el fegyverét. 



Magasan a székely hegyek fölött ott ível ma is minden éjszaka, ragyogva és szikrázva 

a fényes Hadak útja, erőt és biztatást nyújtva a csüggedőknek. 

(Wass Albert nyomán) 

 

 

105. feladat  

Elevenítsék fel az stílusokról tanultakat! Beszéljék meg a jellemzőiket! 

106. feladat  

Alkossanak rövid, de megszerkesztett szöveget egy napilap számára Korunk kommunikációs 

lehetőségei címmel. Milyen stílusú lesz ez az írás? 

 

107. feladat 

Írjanak szöveget választott témára az egyszerű és helyes stílus követelményeinek megfelelően, 

stílusbeli vétségek nélkül! 

 

 

 

*   *   * 

 

Élménybeszámoló, útirajz, útleírás 

Az élménybeszámoló valamely utazásról beszámoló írói mű, mely jellemzője, hogy 

főként a szerző véleményeit, benyomásai írja le, az eseményeket, látottakat rendszerint nem 

tudományos pontossággal rögzíti. 

 

 

Az élménybeszámoló megköveteli a szubjektivitást. 



A látottak érzékletes leírása, bemutatása az útirajzban alapvető követelmény. 

 

Utirajz: az utazási irodalom műfaja; az úti élmények, tapasztalatok tárgyszerű, olykor 

tudományos alaposságú előadására törekszik.  

Az útirajzot éppen az különbözteti meg az útleírástól, hogy írója inkább személyes 

benyomásait, hangulatait rögzíti. Alműfajai az útijegyzet, útilevél, útinapló. 

Aforizma: tömören és határozottan megfogalmazott állítás, mely valamilyen bölcs 

gondolatot, tanítást, filozófiai felismerést tartalmaz; legjellemzőbb formai jegye a rövidség. 

Felkiáltás: stílusélénkítő alakzat a különleges érzelmi állapotok (csodálat, lelkesültség 

meglepetés, harag, keserűség, gúny, nagy öröm, mély bánat) kifejezésére. 

 

 

Petőfi Sándor 1847 nyarán beutazta a Felvidéket, s erről az utazásáról számol be az Úti 

levelekben. Ezeket Kerényi Frigyesnek (1822—1852), költőbarátjának; címezte. Valójában 

nem jutottak el Kerényihez, tehát fiktív levelekről van szó. Petőfi a győri Hazánk című 

folyóirat szerkesztőjével kötött megállapodást útirajzának közlésére. 

Petőfi Sándor: Úti levelek Kerényi Frigyeshez 

 

A mai utamban vagy nem figyeltem, vagy csakugyan nem volt semmi említésre méltó, 

kivevén Munkácsot. Ungvárról korán reggel vagy tulajdonkép későn reggel indultam el s 

délután értem Munkácsra. Míg kocsisom megkapatta lovait, én hirtelen megebédeltem, s 

siettem ki a statusz-börtönné alakult várat megtekinteni, mely a várostól egy jó negyed 

órányira fekszik a róna közepén egy magas kerek dombon. A domb oldalán szőlőt 

termesztenek… nem szeretnék borából inni … azt gondolnám, hogy a rabok könnyét iszom. 

Fölmentem a várba, az udvarokat s egy pár szobát bejártam, de a börtönöket nem mutatták 

meg, talán mert egyedül és egészen ismeretlen voltam, vagy senkit sem eresztenek a föld alá? 

nem tudom. Egy teremben többek között ott van Rákóczi Ferenc és Zrinyi Ilona arcképe is. 



Más helyen órákig elnéztem volna e dicső képeket, de itt csak futólag szemléltem őket, mert 

siettem kifelé. Tudj’ isten, e falak közt ugy összeszorult keblem, hogy alig birtam lélekzetet 

venni. Érzéseimet leírtam egy versben. Azok kínos érzések voltak. Az egész idő alatt, míg itt 

voltam, fülembe valami szellem szomorú dolgokat suttogott. Szavait nem is értettem, oly 

halkan beszélt, csak suttogását hallám, és ennek oly bús hangja volt. Azt sem tudom, ki volt e 

suttogó szellem? az emlékezet-e vagy a sejtés?… 1800-ban és 1801-ben az itteni foglyok 

egyike volt Kazinczy Ferenc. Szegény Kazinczy! szegény haza! 

Munkácstól egy jó etetés Beregszász. Közönséges mezőváros, van benne gót templom, 

megyeház és magyar kocsmáros, … 

…Badaló mellett, Bereg- és Szatmár-megye közt, jöttem át a Tiszán, a szép Tiszán. Úgy 

szeretem e folyót, talán azért, mert tetőtől talpig magyar: hazánkban születik és hazánkban hal 

meg, és épen az Alföldön vándorol keresztül, az én kedves Alföldemen. 

Badalóval csaknem szemközt fekszik innen a Tiszán (tulajdonképen túl a Tiszán) Cseke, és 

csekei temetőben Kölcsey Ferenc. Tavaly ősszel egy pár hétig laktam itt s meg-meglátogattam 

a szent sírt, melyben a legnemesebb szívek egyike hamvad. Halmánál nincs kőszobor, még 

csak fejfa sincs, melyre neve volna fölírva; de nincs is rá szükség, mert az oda lépő vándornak 

szívdobogása megmondja, ki van ott eltemetve. 

Beregszász, julius 12. 1847. 

108. feladat 

Olvassák el az alábbi szöveget! Útirajz-e vagy útleírás Petőfi Sándornak 1845-ben született 

Úti jegyzetek című írása? 

…Egyik lovunk patkója leesett; míg azt fölütötték, folyton meredtek szemeim a Kárpátokra, 

az egymásra hányt millió piramisra. De lelkem, mint a gyermek, ki megpillantja, hogy 

gondviselője nem figyel rá, lelkem elsuhant észrevétlenül messzire, messzire, oda, ahol 

nincsenek hegyek, hol halmok is alig vannak, hol a Duna omlik méltóságosan, mint 

Vörösmarty hőskölteményei, hol puszták nyúlnak el, hosszan, mintha a világ végét keresnék, 

hol a látkör egy óriás palota, melynek tetején a napnak gyémántcsillárja s oldalán a délibábok 

tükrei függenek, mikben kedvtelve szemlélik magokat gulyák és ménesek... ide, ide szállt 

lelkem a Kárpátokról, az én édes hazámba, a szép Alföldre! 



Mondjanak véleményt a szövegről! Idézzenek fel olyan tanult Petőfi-verseket, amelyekben 

hasonló témáról ír! 

 

*   *   * 

A hallgató és a beszélő személyisége, annak hatása a kommunikációra. 

A beszédtársak viszonya  

(a megértés foka, a közös nyelvűség, közös előismeret, beszédhelyzet) 

 

A közlésfolyamat kialakulásában több tényező játszik lényeges szerepet. A beszélő és a 

hallgató állandó kölcsönhatásban áll egymással, a közvetlen beszélgetésben általában 

többször is szerepet cserélnek. A beszélő elgondolja, és kimondja gondolatait, a hallgató 

pedig felfogja, és értelmezi a mondottakat. A hallgató nem passzív résztvevője a folyamatnak, 

ezért gondolatainkat úgy kell megfogalmaznunk, hogy a hallgató a lehető legtöbbet foghassa 

fel belőle, és a kívánt hatással legyen rá. 

A megértés természetes körülménye, követelménye, hogy a közlésfolyamat mindkét fél által 

közös, ismert nyelven folyjon. A magyar nyelvben zavart okozhat például a hallgató által nem 

ismert szakszavak (tudományos szakkifejezések, idegen szavak,…) használata, vagy a 

bonyolult megfogalmazás, például az indokolatlanul hosszú, összetett mondatok használata. 

Ugyanilyen zavaró körülménye lehet a megértésnek, ha nem a megfelelő stílust használjuk az 

adott helyzetben.                                            

 

109. feladat  

Az alábbi szövegben egy beszélgetésnek lehetünk a tanúi. Jellemezzék a beszélő feleket! Mi 

gátolja a kommunikációt? Fogalmazzák át a párbeszédet úgy, ahogy véleményük szerint 

helyes! 

A: Szervusz, hogy vagy? 



B: Nem a legjobban. Tegnap elütött egy autó. Szerencsére kevéssel megúsztam: 

kificamítottam a karomat, össze-visszavertem magamat, az új nadrágom is elszakadt. 

A: Oh, milyen balszerencse, és méghozzá az új nadrágod! Képzeld, a barátomnak ugyanilyen 

márkás farmere van, az egyik belvárosi butikban vette méregdrágán... de bocs, mit is 

mondtál?  

B: Hát egy kocsi jött az úton. Neki lett volna előnye, de én azt hittem, hogy még átérek 

előtte... 

A: Remélem, megvan a rendszáma. Az emberek mindent megtesznek, hogy letagadják a 

felelősséget. Felírtad a számát?  

B: Hát persze, megálltak, kiszálltak a kocsiból. Igazán nagyon rendesek voltak... 

A: Remélem, nem mondtad azt, hogy te voltál a hibás! A biztosítók nagyon komolyan veszik 

az ilyesmit manapság. Aztán még a balesetbiztosítást sem fizetik ki. Tudod, hogy mindig meg 

akarják úszni az ilyesmit. Szörnyű ez manapság!  

B: Nem ez a probléma! Csak olyan nagyon megijedtem. Egész éjjel nem aludtam, hiszen 

nagyobb baj is lehetett volna... 

B: Kösz szépen, majd megoldom. 

A: Teljesen igazad van! Ezen a nadrágon már úgysem lehet segíteni. A legegyszerűbb, ha 

kidobod. Majd máskor nem leszel ilyen meggondolatlan!  

B: A baj csak az, hogy alig merek lelépni a járdáról. Elfog a remegés, szédülni kezdek.  

A: Hát igen, tudom hogy ez szörnyű, de sokkal rosszabb is lehetett volna. Ha rágondolsz, 

mennyi baj van a világban – éhezés, háborúk, az AIDS, és mi itt egy tönkrement nadrágon 

rágódunk. Élve maradtál, nem lettél nyomorék sem, és ez a legfontosabb.  

B: Igen, igazad van, de mégis... 

A: Gyere és ebédeljünk. Majd én elfeledtetem veled az egészet. 

110. feladat 

Az értelmező szótárból keressék ki az „együttérzés”, „fölényeskedés”, „fontoskodás” 

fogalmak jelentéseit! 



 

111. feladat  

Mutassa be csoporttársát a neve elhallgatásával úgy, hogy öt jellemző tulajdonságát nevezi 

meg! 

 

 

*   *   * 

A kommunikáció eredményességét befolyásoló nem nyelvi eszközök 

(távolságtartás, gesztusok, arcjáték, tekintet, testtartás) 

 

A távolságtartás olyan magatartásforma, amely a kommunikáció során a két fél közti 

kapcsolatban jön létre. 

Beszélgetéskor nem csak szavakkal kommunikálunk. Nagyon sok információt közöl a 

szemünk, az arcunk, a testtartásunk, a mozdulataink. Egymás felé fordulunk, ha beszélgetni 

akarunk, s ezt azért tesszük, mert ösztönösen a szemünkkel is vizsgáljuk a másik fél 

viselkedését beszélgetés közben.  

Mire az ember felnő, megtanulja azokat a normákat, udvariassági alapokat, amit a társadalom 

elvár tőle. Ez vonatkozik a társalgásra is. Megtanuljuk például leplezni indulatainkat – nem 

hadonászunk, nem szorítjuk ökölbe a kezünket. 

Testbeszédünk egy jelentős része azonban életünk végéig ösztönös marad. Például szóbeli 

kommunikáció közben a lábfejünk is afelé fordul, akivel szívesen beszélünk. A felelő pedig 

már azzal elárulja a felkészültségét, hogy a táblánál az osztály felé fordulva hova áll: a 

magabiztos tanuló középen állva fog felelni, a gyengébb feleletre képes pedig a táblához vagy 

a falhoz minél közelebb fog megállni, ezzel is mintegy védekező állásba helyezi magát. 

Aszerint, hogy beszélgetéskor kit mennyire engedünk közel magunkhoz, a távolságot a 

beszédpartnerek között fel lehet osztani az alábbi részekre: 



• bizalmas 

• személyes 

• társalgási 

• nyilvános  

 

Figyeljék meg az alábbi ábrán a felek kommunikációját!  

 

 

 

 

      



Az ábrák Wacha Imre A nonverbális kommunikáció eszköztára c. könyvéből valók 

 

112. feladat  

Keressenek minél több szinonímát a „tolakodó”kifejezésre! 

113. feladat 

 Olvassák fel az alábbi idézetet majd számolják meg benne a magas és a mély 

magánhangzókat! Véleményük szerint befolyásolja-e a magas és a mély magánhangzók 

aránya a szöveg hangulatát? 

 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne  

Ha a világ rigó lenne,  

Kötényemben ő fütyülne,  

Éjjel-nappal szépen szólna,  

Ha a világ rigó volna.  

 

De ha a világ rigó lenne,  

Kötényembe nem is férne,  

Kötényem is honnan volna,  

Ha egész világ rigó volna. 

 

 

A gesztusok - kifejező kézmozdulatok. 

A legtöbb kézmozdulat általánosan ismert. Ha a kommunikáló felek nem beszélik 

egymás nyelvét, kézzel-lábbal meg tudják értetni magukat. 

Az útkereszteződésben álló forgalomirányító rendőr is nemzetközi gesztusokkal 

kommunikál. Ismersz ilyeneket? 

Általánosan ismert dolog, hogy a délebbi népek sokkal temperamentumosabbak, 

hangosabbak, épp ezért több gesztussal kommunikálnak, mint az északon élő, nyugodtabb 



„hidegebb” emberek. Ezt figyelembe véve elmondhatjuk, hogy a környezeti hatás is kihat az 

egyén személyiségére, viselkedésére.  

114. feladat 

 Mutassanak be öt ismert gesztusnyelvi jelet, amelyet a televízióban vagy óriásplakátokon is 

gyakran látnak!  

Arcjáték és tekintet - a legárulkodóbb elemei a kommunikációnak, hiszen 

érzelmeinket a szemünk és az arcunk tükrözi leginkább. 

Azt szokták mondani : „A szem a lélek tükre.” Nem véletlenül fejlődött ki az a 

képességünk, hogy érzelmeinket az arcunk és a tekintetünk is tükrözi. Ez a tulajdonságunk a 

tagolt emberi beszéd fejlődésével együtt alakult ki, s bár az állatvilágban is megfigyelték a 

tekintet fontos szerepét, de az arcjáték kizárólag emberi tulajdonság. 

115. feladat  

Tanulmányozzák az alábbi ábrát és hozzaNAk fel példának az életből olyan beszédhelyzeteket, 

amikor az alábbi mimikai jellemzőkkel találkozunk! 



 

 

Az egész testünk kommunikál 

A testtartás nemcsak azt határozza meg, mit gondolnak rólunk mások, de azt is, mit 

gondolkodunk önmagunkról. A legtöbbünket arra tanították, hogy ha kihúzzuk magunkat, az 

jó benyomást kelt. 

Tehát a testtartás nem más, mint a test „beszéde” kommunikáció közben.  

Ha például érdekel a beszéd témája, egész testünkkel a beszédpartner felé fordulunk. A test 

tartása az érzelmi állapotra is utalhat, ha például valaki boldog, az kihúzza magát, de ha 

szomorú, magába roskad. 

 



 

Miről árulkodik a képen látható kislány testbeszéde? 

 

116. feladat  

Mi okozhat nehézséget az alábbi felek kommunikációjában? Írja le, milyen nyelvi és nem 

nyelvi eszközök állnak rendelkezésre a sikeres kommunikáció létrejöttéhez! 

a) főnök - beosztott 

b) szülő - gyerek 

c) tanár - tanítvány 

d) fiú - lány 

 

117. feladat  

Mutassanka be érzékletesen különböző érzelmeket (harag, düh, megbántottság, fájdalom, 

öröm, részvét...)  

 a tekintet révén  

 a testtartás révén  

 a mimika segítségével  

 mozdulatokkal 



 

*   *   * 

 A külső körülmények hatása  

 

 Eddig csak arról beszéltünk, hogyan kell viselkedni, milyen normáknak kell 

megfelelni a kommunikáló feleknek. Ne felejtsük el azonban, hogy a beszédhelyzetet például 

az is nagyban befolyásolja, hogy hol, milyen helyszínen történik a társalgás (nyilvános 

helyen, társaságban, kettesben, templomban, vendégségben, hivatali helyen,…). 

Egy adott beszélgetést az is erősen jellemez, hogy milyen korú, milyen nemű, 

milyen érdeklődésű, és a témát mennyire ismerő emberek között zajlik. Nem 

elhanyagolható a beszélők pillanatnyi hangulata sem. Az eredményes közlésfolyamatnak az 

is feltétele, hogy közös ismereteink, előismereteink legyenek az adott tárgyról. 

Az élőbeszéd abban különbözik az írott szövegektől, hogy a szavakon, mondatokon túl 

egy összetett hangzásforma is a segítségünkre van. Ezt a fülünkkel érzékelhető jelrendszert 

metakommunikációnak nevezzük. Az élőbeszéd megértést segítő eszközei tehát a nyelv 

zenei kifejezőeszközei ( hangszín, beszédtempó, dallamosság, hangerő stb.)  és a látható 

kommunikációs csatornák (gesztus, mimika stb.). De van olyan élőszó (hangzó beszéd), 

amelyben csak a nyelv zenei eszközei vannak segítségünkre. Ilyen a rádiós beszéd, a 

telefonálás. 

 

118. feladat  

A beszélgetőtársak háttal egymásnak ülve próbáljanak beszélgetni, s a hangsúllyal, 

hangszínnel...érzékeltessenek valamilyen indulatot (a szövegből ne következzen), majd 

ugyanezt szemtől szembe fordulva, de csupán mozdulatokkal fejezzék ki! Beszéljék meg, milyen 

különbséget érzékelnek, milyen érzéseket váltott ki a két módszer! Ugyanez a gyakorlat 

elvégezhető úgy is, hogy mindig más-más tényezőt hagynak ki a kommunikációból (pl.: nincs 

mimika, vagy nincs mozgás, vagy nem néznek egymásra...). 

 



119. feladat  

Gyűjtsenek jókívánságokat 

• születésnapra 

• újévre 

• az ifjú párnak 

• édesanyádnak! 

 

120. feladat 

 Írjanak olyan rövid ismertetést a számítógép tanulást segítő szerepéről, amelyet az ajánlott 

helyszínek valamelyikén lehetne felolvasni! Vegyék figyelembe a célközönség összetételét, 

korát, számítástechnikai ismereteit!  

• óvodás csoport délutáni foglalkozásán 

• nyugdíjas otthonban 

• baráti körben 

• számítástechnikai szakértők előtt 

 

121. feladat  

Olvassák fel a verset és figyeljék meg az ütemességét, ahogyan a vonat zakatolását idézi fel! Mi 

okozza ezt a dallamosságot? Véleményüket indoklják meg! 

Weöres Sándor: Kocsi és vonat  

 

Jön a kocsi, fut a kocsi:  

Patkó-dobogás.  

Jön a vonat, fut a vonat:  

Zúgó robogás.  

Vajon hova fut a kocsi?  



Három falun át!  

Vajon hova fut a vonat?  

Völgyön, hegyen át!  

 

Zim-zim, megy a gép, megy a gép,  

Fut a sínen a kerék,  

Forog a kerék.  

Zum, zum, nagy az út, nagy az út,  

Fekete az alagút,  

A masina fut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Összegző táblázat  

A NYELVI KOMMUNIKÁCIÓ SIKERESSÉGÉNEK 

KÖVETELMÉNYEI 

Üzenetközvetítés a TÁRGYról Üzenetközvetítés az ÉNről 

célja az együttműködés célja a jó benyomáskeltés 

közölj elegendő információt, de soha 

ne többet, mint amennyi szükséges! 

 

az érdeklődést, a kíváncsiságot 

igyekezz felkelteni, fenntartani és 

fokozni! 

ne mondj olyasmit, amiről úgy hiszed, 

hogy hamis! Ne próbáld igazzá tenni! 

igyekezz azonosulni beszédpartnered 

nézeteivel! 

meggyőződés nélkül ne mondj 

véleményt! 

ne marasztald el, inkább dicsérd a 

beszédpartnert! 

légy érthető! légy választékos! 

kerüld a kifejezés homályosságát! Mindig mutasd műveltségedet, 

tájékozottságodat! 

kerüld a kétértelműséget! tartsd fenn a társalgás 

folyamatosságát! 

légy tömör! egy beszélgetésnek mindig jót tesz a 

játékosság, szellemesség 

tartsd be a sorrendet! tartsd be az udvariassági szabályokat! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK  

 

• Mit nevezünk kommunikációnak?  

• Minek a segítségével kommunikálhatunk? 

• Soroljanak fel néhány tömegkommunikációs eszközt! 

• Mi  a nyelv meghatározása?  

• Milyen társadalmi szerepe van a nyelvnek? 

• Mi a beszéd? 

• Mi a különbség az ember és az állat beszéde között? 

• Melyek a nyelvi eszközrendszer összetevői? 

• Miből épül fel az egységes szöveg? 

•  Mit nevezünk a szó alapjelentésének és mellékjelentésének? Hozzanak fel példákat! 

•  Soroljanak fel archaizmusokat és neologizmusokat! 

•  Nevezzék meg a kommunikációban résztvevő feleket! 

•  Melyek a szöveg jellemzői?  

•  Milyen a szöveg szerkezeti felépítése? 

•  Határozzák meg a kohézió (szövegösszetartó erő) jelentését! 

•  Hogyan tudjuk fejleszteni a szövegértés képességét? 

• Mi az írás, mire szolgál és hogyan fejlődött? 

• Mit nevezünk rovásírásnak? 

• Sorolja fel a személyi közlésfolyamat összetevőit! 

• Melyek a beszéd és az írás jellemző különbségei? 

• Milyen lehet a szöveg a kommunikáció iránya szerint? 

• Milyen lehet a szöveg a szövegalkotás módja szerint? 

• Milyen típusai lehetnek a szövegnek a kommunikáció funkciója szerint? 

• Milyen lehet a szöveg a kommunikációs színterek szerint? 

•  Mit nevezünk bekezdésnek? 

• Mit tartalmaz a tételmondat és hol helyezkedik el? 

• Mi a monológ? 



• Mik a párbeszéd jellemzői? 

• Melyek a helyes beszéd tartalmi és formai jellemzői? 

•  Az írásos és szóbeli közlésnek milyen stílusai vannak? 

•  Mi jellemző a szépirodalmi stílusra? 

•  Mit nevezünk publicisztikai stílusnak? 

•  Hol találkozhatunk a hivatalos stílussal? 

• Keressenek ki egy szakkönyvből tudományos szavakat és kifejezéseket! 

•  Keressenek olyan élethelyzeteket, amikor szükségünk van a szónoki stílusra! 

•  Mit nevezünk előadói stílusnak?  

•  Mi jellemző a társalgási stílusra?  Milyen viselkedési szabályokat kell betartani 

társalgás közben? 

• A fogalmazásnak milyen három típusát különböztetjük meg? Jellemezzék őket! 

• Milyen a fogalmazás megszerkesztésének helyes menete? 

•  Melyek az írásmű megfogalmazásának főbb követelményei? 

•  Milyen legyen az írásmű külső alakja, miért kell rá figyelni?  

• Hogyan történik a témaválasztás és a témakijelölés? 

• Mit tükröz a megszólítás? Hozzanak fel minél több példát! 

• A társadalmi érintkezésnek mely szabályait illik betartani? 

• Milyen udvariassági alapelveket ismer? 

• Mi a téma és a mikrotéma? 

• Nevezze meg az elbeszélő közlés, a leírás és az értekezés közötti különbségeket! 

• Mi jellemző az értekezés felépítésére és nyelvezetére? 

• Mit nevezünk élménybeszámolónak, útirajznak, útleírásnak? 

•  Milyen hatással lehet a kommunikáló felek személyisége a kommunikációra? Hozzon 

fel példákat! 

•  Ismertesse a kommunikáció eredményességét befolyásoló nem nyelvi eszközöket! 

• Igazolja, hogy beszélgetéskor a beszédpartnerek közötti távolságnak fontos szerepe 

van! 

• Mik a gesztusok? 

• Miről árulkodik az arcjáték, a tekintet és a testtartás? 

• Milyen külső körülményeket kell figyelembe venni társalgáskor? 

 

 



 

A MODULDOLGOZAT KÉRDÉSEI VARIÁNSOK SZERINT 

 

1.variáns 

 

1. A stílus fogalma. A stilisztika mint nyelvtudományi diszciplina. 

2. A fogalmazás. A fogalmazás témája, tárgya, határainak kijelölése. Anyaggyűjtés, az 

anyaggyűjtés forrásai. Utalások, hivatkozások a forrás(ok)ra. A téma irodalmának 

(könyvészetének, bibliográfiájának) összeállítása. 

3. Korszakok a stílustörténetben: az írásbeliség kialakulásától Kazinczy Ferenc és 

követőinek stílusreformjáig. A biblikus-zsoltáros stílus. 

4. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

Hangod befonja álmom, – 

a szívemben nappal újra megtalálom. 

/Radnóti Miklós: Levél a hitveshez/ 

 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és 

olyanokat, amelyek a beszélők művelését szolgálják 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a mély magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngés mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

konstrukció, habitus, e-mail ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel 

Mélyen néz a kútba, s benne vizet kémel    (Toldi) 

12.    

  Vígan élem világom,  

Ne ítélj meg, virágom!    (Népdal) 

13.  Milyen rímeket ismer? 

14. Írjon szinonimasort a megy igével! 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjaink 



2.variáns 

 

1. A magyar stilisztika története a 18. századig (Pesti Gábor, Sylvester János, Geleji Katona 

István). 

 

2. A fogalmazás. Az összegyűjtött anyag rendszerezése. A cédulázás. A munkavázlat 

összeállítása. 

 

3. Közlő beszédművek. Az elbeszélés és a leírás. 

 

4. Milyen szókép ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

Hálót fon az est, a nagy, barna pók, 

Nem mozdulnak a tiszai hajók. 

/Juhász Gyula: Tiszai csönd/ 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és olyanokat, 

amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a magas magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngétlen mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

karakter, identitás, románc ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

     Hagyj el, óh Reménység! 

Hagyj el engemet                 (Csokonai: A Reményhez) 

12.        Mikor együtt voltunk, 

Tudom, hogy szerettél. 

Akkor meleg nyár volt, 

Most tél van, hideg tél.   (Petőfi: Reszket a bokor, mert…) 

13. Írjon szinonimasort a mosolyog igével!  

14. Milyen rímeket ismer? 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkba 



3.variáns 

 

 

1. A magyar stilisztika története a 18. század végétől a 20. század elejéig (Révai Miklós, 

Verseghy Ferenc, Bitnitz Lajos, Szvorényi József, Négyesy László). 

2. A fogalmazás megszerkesztésének szempontjai: egység, haladás, folytonos-ság, 

arányosság, teljesség. 

3. Korszakok a stílustörténetben: az írásbeliség kialakulásától Kazinczy Ferenc és 

követőinek stílusreformjáig. Az élőnyelvi, népies stílus. 

4.  Milyen szókép ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

Itt a nagy halott előttünk, 

Kiterítve mereven. 

A hideg, a téli éjben, 

Csillogtató sötétségben 

Mi vagyunk még éberen.    /Vajda János: Virrasztók/ 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és olyanokat, 

amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a mély magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngés mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

konstrukció, habitus, e-mail ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel 

Mélyen néz a kútba, s benne vizet kémel    (Toldi) 

12.    

  Vígan élem világom,  

Ne ítélj meg, virágom!    (Népdal) 

13.  Milyen rímeket ismer? 

14. Írjon szinonimasort a megy igével! 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkban 

 

 



4.variáns 

 

 

1. A magyar stilisztika története a 20. század elejétől az 50-es évekig (Zlinszky Aladár, 

Zolnai Béla). 

 

2. Munkavázlat, szerkezeti vázlat, reproduktív vázlat. 

 

3. Közlő beszédművek. A meghatalmazás és az elismervény. 

 

4.  Milyen szókép ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

Elfeküdt már a nap túl a nádas réten, 

Nagy vörös palástját künn hagyá az égen…   /Arany János: Toldi/ 

 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és olyanokat, 

amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a magas magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngétlen mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

karakter, identitás, románc ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

     Hagyj el, óh Reménység! 

Hagyj el engemet                 (Csokonai: A Reményhez) 

 

12.        Mikor együtt voltunk, 

Tudom, hogy szerettél. 

Akkor meleg nyár volt, 

Most tél van, hideg tél.   (Petőfi: Reszket a bokor, mert…) 

13. Írjon szinonimasort a mosolyog igével!  

14. Milyen rímeket ismer? 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkban 

 



5.variáns 

 

 

1. A magyar stilisztika története a 20. század 50-es éveitől napjainkig (Balázs János, 

Martinkó András, Fábián Pál, Szathmári István és stilisztikai kutatócsoportja, Tolcsvai 

Nagy Gábor). 

2. A kivonat, a jegyzet. 

 

3. Korszakok a stílustörténetben: az írásbeliség kialakulásától Kazinczy Ferenc és 

követőinek stílusreformjáig. A barokk (előbarokk: manierizmus, utóbarokk: rokokó). 

 

4.  Milyen szókép ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

A hatalmas szerelemnek 

Megemésztő tüze bánt. 

Te lehetsz írja sebemnek 

Gyönyörű kis tulipánt.  /Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem/ 

 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és olyanokat, 

amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a mély magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngés mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

konstrukció, habitus, e-mail ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel 

Mélyen néz a kútba, s benne vizet kémel    (Toldi) 

12.    

  Vígan élem világom,  

Ne ítélj meg, virágom!    (Népdal) 

13.  Milyen rímeket ismer? 

14. Írjon szinonimasort a megy igével! 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkba 



6.variáns 

 

 

1. Funkcionális és strukturalista stilisztikai kutatások. 

 

2. A nyelvművelés fogalma. A nyelvművelés mint alkalmazott nyelvtudományi diszciplína. 

 

3. Közlő beszédművek. A jegyzőkönyv és a kérvény. 

 

4.  Milyen szókép ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

Mikor utójára megállt s visszanézett, 

A torony bámult rá, mint öreg kísértet. 

        /Petőfi Sándor: János vitéz/ 

 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és olyanokat, 

amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a magas magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngétlen mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

karakter, identitás, románc ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 

     Hagyj el, óh Reménység! 

Hagyj el engemet                 (Csokonai: A Reményhez) 

 

12.        Mikor együtt voltunk, 

Tudom, hogy szerettél. 

Akkor meleg nyár volt, 

Most tél van, hideg tél.   (Petőfi: Reszket a bokor, mert…) 

13. Írjon szinonimasort a mosolyog igével!  

14. Milyen rímeket ismer? 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjaink 



7.variáns 

 

 

1. Neoretorikai és generatív stilisztikai kutatások. 

 

2. Az iskolai nyelvművelés rendszere: a köznyelv, a helyesírás elsajátíttatása, 

beszédművelés, beszéd- és írásművek alkotása. 

 

3. Korszakok a stílustörténetben: az írásbeliség kialakulásától Kazinczy Ferenc és 

követőinek stílusreformjától Petőfi és Arany stílusváltásáig, stílusújításáig. A 

klasszicizmus. 

4. Milyen szókép ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 

és lábom alatt álmatlan forogtak, 

ütött gyermekként csendesen morogtak 

a sovány falevek.       /József Attila: Levegőt!/ 

 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és olyanokat, 

amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a mély magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngés mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

konstrukció, habitus, e-mail ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel 

Mélyen néz a kútba, s benne vizet kémel    (Toldi) 

12.    

  Vígan élem világom,  

Ne ítélj meg, virágom!    (Népdal) 

13.  Milyen rímeket ismer? 

14. Írjon szinonimasort a megy igével! 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkban 



 

8.variáns 

 

 

1. A szóképek. A metafora (szerkezete, jelentése, célja, az eredetiség foka). 

 

2. A magyar nyelvművelés a 16. században (Sylvester János, Dévai Bíró Mátyás, Sztárai 

Mihály, Károlyi Gáspár). 

 

3. Közlő beszédművek. A meghívó és a hirdetmény. 

 

4. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

Az idő nyerített… /Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek/ 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és olyanokat, 

amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a magas magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngétlen mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

karakter, identitás, románc ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 

     Hagyj el, óh Reménység! 

Hagyj el engemet                 (Csokonai: A Reményhez) 

 

12.        Mikor együtt voltunk, 

Tudom, hogy szerettél. 

Akkor meleg nyár volt, 

Most tél van, hideg tél.   (Petőfi: Reszket a bokor, mert…) 

13. Írjon szinonimasort a mosolyog igével!  

14. Milyen rímeket ismer? 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkban 

 



 

9.variáns 

 

 

1. A szóképek. A megszemélyesítés (szerkezete, jelentése, célja, az eredetiség foka) 

 

2. A magyar nyelvművelés a 17. században (Szenczi Molnár Albert, Komáromi 

Csipkés György, Geleji Katona István, Apáczai Csere János) 

 

3. Korszakok a stílustörténetben: az írásbeliség kialakulásától Kazinczy Ferenc és 

követőinek stílusreformjától Petőfi és Arany stílusváltásáig, stílusújításáig. A 

szentimentalizmus. 

 

4. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

Párizsba tegnap beszökött az Ősz… 

/Ady Endre/ 

 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és 

olyanokat, amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a mély magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngés mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

konstrukció, habitus, e-mail ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel 

Mélyen néz a kútba, s benne vizet kémel    (Toldi) 

12.    

  Vígan élem világom,  

Ne ítélj meg, virágom!    (Népdal) 

13.  Milyen rímeket ismer? 

14. Írjon szinonimasort a megy igével! 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkba 



10.variáns 

 

 

1. A szóképek. Az allegória (szerkezete, jelentése, célja, az eredetiség foka). 

 

2. A nyelvújítás kora (1772–1867, ill. 1872-ig). A nyelvújítás első hulláma. 

 

3. Értekező beszédművek. Az ismertetés. 

 

4. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

Minden egész eltörött… 

/Ady Endre: Kocsiút az éjszakában/ 

 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és 

olyanokat, amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a magas magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngétlen mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

karakter, identitás, románc ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 

     Hagyj el, óh Reménység! 

Hagyj el engemet                 (Csokonai: A Reményhez) 

 

12.        Mikor együtt voltunk, 

Tudom, hogy szerettél. 

Akkor meleg nyár volt, 

Most tél van, hideg tél.   (Petőfi: Reszket a bokor, mert…) 

13. Írjon szinonimasort a mosolyog igével!  

14. Milyen rímeket ismer? 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkban 

 



 

11.variáns 

 

 

1. A szóképek. A szimbólum (szerkezete, jelentése, célja, az eredetiség foka) 

 

2. A nyelvújítás kora (1772–1867, ill. 1872-ig). A Magyar Hírmondó (Rát Mátyás, 

Mátyus Péter, Révai Miklós, Bartzafalvi Szabó Dávid). 

 

3. Korszakok a stílustörténetben: az írásbeliség kialakulásától Kazinczy Ferenc és 

követőinek stílusreformjától Petőfi és Arany stílusváltásáig, stílusújításáig. A 

népies stílus. 

 

4. Mi  ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

Vigyorgott rám és ült meredten: 

Az arnyon ült, az aranyon… 

/Ady Endre: Harc a Nagyúrral/ 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és 

olyanokat, amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a mély magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngés mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

konstrukció, habitus, e-mail ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel 

Mélyen néz a kútba, s benne vizet kémel    (Toldi) 

12.    

  Vígan élem világom,  

Ne ítélj meg, virágom!    (Népdal) 

13.  Milyen rímeket ismer? 

14. Írjon szinonimasort a megy igével! 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkban 



 

 

12.variáns 

 

 

1. A szóképek. A szinesztézia (szerkezete, jelentése, célja, az eredetiség foka). 

2. A nyelvújítás kora (1772–1867, ill. 1872-ig). Az ortológia ellentámadása. (Görög 

Demeter–Kerekes Sámuel. Magyar Grammatika, mellyet készített Debrec benn 

egy magyar tásaság. – Bécs, 1795). 

3. Értekező beszédművek. A cikk és a tanulmány. 

4. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

Lélek az ajtón se’ be se’ ki! 

Jöjjön elő Bárc, a falu, mind… 

/Arany János: Tetemre-hívás/ 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és 

olyanokat, amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a magas magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngétlen mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

karakter, identitás, románc ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 

     Hagyj el, óh Reménység! 

Hagyj el engemet                 (Csokonai: A Reményhez) 

 

12.        Mikor együtt voltunk, 

Tudom, hogy szerettél. 

Akkor meleg nyár volt, 

Most tél van, hideg tél.   (Petőfi: Reszket a bokor, mert…) 

13. Írjon szinonimasort a mosolyog igével!  

14. Milyen rímeket ismer? 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkban 



13.variáns 

 

 

1. A szóképek. A metonímia (szerkezete, jelentése, célja, az eredetiség foka). 

 

2. A nyelvújítás kora (1772–1867, ill. 1872-ig). Gyarmathi Sámuel, Földi János, 

Beregszászi Nagy Pál, Diószegi Sámuel, Verseghi Ferenc és Révai Miklós szerepe 

a nyelvújításban. 

 

3. Korszakok a stílustörténetben: az írásbeliség kialakulásától Kazinczy Ferenc és 

követőinek stílusreformjától Petőfi és Arany stílusváltásáig, stílusújításáig. A 

romantika. 

 

4. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa – 

Török, tatár, tót, román kavarog 

e szívben…      /József Attila: A Dunánál/ 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és 

olyanokat, amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a mély magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngés mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

konstrukció, habitus, e-mail ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel 

Mélyen néz a kútba, s benne vizet kémel    (Toldi) 

12.    

  Vígan élem világom,  

Ne ítélj meg, virágom!    (Népdal) 

13.  Milyen rímeket ismer? 

14. Írjon szinonimasort a megy igével! 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkb 



14.variáns 

 

 

1. A szóképek. A szinekdoché (szerkezete, jelentése, célja, az eredetiség foka). 

 

2. A nyelvújítás kora (1772–1867, ill. 1872-ig). Kazinczy Ferenc szerepe a 

nyelvújítában. 

 

3. Értekező beszédművek. A referátum. 

 

4. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

A múltból fölmerül egy pillanat, 

Mint óceánból elsüllyedt sziget…   

/Vajda János: Harminc év után/ 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és 

olyanokat, amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a magas magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngétlen mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

karakter, identitás, románc ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 

  Hagyj el, óh Reménység! 

Hagyj el engemet                 (Csokonai: A Reményhez) 

 

12.        Mikor együtt voltunk, 

Tudom, hogy szerettél. 

Akkor meleg nyár volt, 

Most tél van, hideg tél.   (Petőfi: Reszket a bokor, mert…) 

13. Írjon szinonimasort a mosolyog igével!  

14. Milyen rímeket ismer? 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkba 



15.variáns 

 

 

1. A képes (költői) kifejezések. A hasonlat és a festői (költői) jelző. 

 

2. A reformkori nyelvújítás (A Magyar Tudós Társaság. Vörösmarty Mihály és Toldi 

Ferenc). 

 

3. Korszakok a stílustörténetben: az írásbeliség kialakulásától Kazinczy Ferenc és 

követőinek stílusreformjától Petőfi és Arany stílusváltásáig, stílusújításáig. Az 

almanachlíra. 

 

4. Milyen képes kifejezés ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

Mint fatutaj a folyamon, 

mint méla tót tutajon, 

száll alá emberi fajom 

némán a szenvedéstől   /József Attila: Kiáltozás/ 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és 

olyanokat, amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a mély magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngés mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

konstrukció, habitus, e-mail ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel 

Mélyen néz a kútba, s benne vizet kémel    (Toldi) 

12.    

  Vígan élem világom,  

Ne ítélj meg, virágom!    (Népdal) 

13.  Milyen rímeket ismer? 

14. Írjon szinonimasort a megy igével! 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkban 



 

16.variáns 

 

 

1. A szó- és mondatalakzatok. Az ismétlés és a halmozás. 

2. A nyelvújítás kora (1772–1867, ill. 1872-ig). A nyelvújítás az önkényuralom 

éveiben. Bugát Pál és a magyar orvosi szaknyelv, Benyák Bernát és a filozófiai 

szaknyelv, Berzeviczy Gergely és a közgazdaságtani szaknyelv. 

3. A szónoklattan  tudománya. 

4. Milyen szó- és mondatalakzat ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

Mi lesz, ha egyszer szikrát vet a szalma 

És föllángol e táj, e néma, lomha?  

/Juhász Gyula: Magyar nyár 1918/ 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és 

olyanokat, amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a magas magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngétlen mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

karakter, identitás, románc ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

    Hagyj el, óh Reménység! 

Hagyj el engemet                 (Csokonai: A Reményhez) 

 

12.        Mikor együtt voltunk, 

Tudom, hogy szerettél. 

Akkor meleg nyár volt, 

Most tél van, hideg tél.   (Petőfi: Reszket a bokor, mert…) 

13. Írjon szinonimasort a mosolyog igével!  

14. Milyen rímeket ismer? 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkban 

 

 



 

17.variáns 

 

 

1. A szó- és mondatalakzatok. A fokozás (nagyítás, túlzás) és ellentét. 

 

2. A szókincs fejlesztésének módjai a nyelvújítás korában: nyelvjárási szavak 

általánosítása, szóképzés, szóösszetétel, idegen szavak lefordítása, új képzőbokrok 

kialakítása, szóvegyülés, szóelvonás, szócsonkítás stb. 

 

3. Korszakok a stílustörténetben: Petőfi és Arany stílusváltásától a Nyugat 

stílusújításáig: a népies stílus előretörése, népies stílustendenciák. 

 

4. Milyen szó- és mondatalakzat ad stilisztikai többlet-jelentést az idézetnek? 

Beszéld el, ah…! hogy…gyalázat reánk! 

/Tompa Mihály: A gólyához/ 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és 

olyanokat, amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a mély magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngés mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

konstrukció, habitus, e-mail ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel 

Mélyen néz a kútba, s benne vizet kémel    (Toldi) 

12.    

  Vígan élem világom,  

Ne ítélj meg, virágom!    (Népdal) 

13.  Milyen rímeket ismer? 

14. Írjon szinonimasort a megy igével! 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkba 

 



18.variáns 

 

 

1. A szó- és mondatalakzatok. A felkiáltás, a kérdés és a megszólítás. 

 

2. A Magyar Nyelvőr szerepe a nyelvművelésben. Szarvas Gábor nyelvművelő 

tevékenysége. 

 

3. A törvényszéki, a politikai és az ünnepi szónoklás. 

 

4. Milyen szókép- és mondatalakzat ad stilisztikai többlet-jelentést az idézetnek? 

Merre, meddig mentek? Harcba? Háborúba? 

/Arany János: Toldi/ 

 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és 

olyanokat, amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a magas magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngétlen mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

karakter, identitás, románc ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 

    Hagyj el, óh Reménység! 

Hagyj el engemet                 (Csokonai: A Reményhez) 

 

12.        Mikor együtt voltunk, 

Tudom, hogy szerettél. 

Akkor meleg nyár volt, 

Most tél van, hideg tél.   (Petőfi: Reszket a bokor, mert…) 

13. Írjon szinonimasort a mosolyog igével!  

14. Milyen rímeket ismer? 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjaink 



 

19.variáns 

 

 

1. A szó- és mondatalakzatok. A páhuzam és az inverzió. 

 

2. Szily Kálmán és Simonyi Zsigmond szerepe a nyelvművelésben. 

 

3. Korszakok a stílustörténetben: Petőfi és Arany stílusváltásától a Nyugat 

stílusújításáig: a romantika továbbélése. 

 

4. Milyen szó- és mondatalakzat ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

Miért e lom? hogy juh a gyepen 

Legeljünk rajta? s léha tudománytól 

Zabátan elhenyéljük a napot? 

/Vörösmarty Mihály: Gondolat a könyvtárban/ 

 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és 

olyanokat, amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a mély magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngés mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

konstrukció, habitus, e-mail ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel 

Mélyen néz a kútba, s benne vizet kémel    (Toldi) 

12.    

  Vígan élem világom,  

Ne ítélj meg, virágom!    (Népdal) 

13.  Milyen rímeket ismer? 

14. Írjon szinonimasort a megy igével! 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkb 



20.variáns 

 

 

1. A szó- és mondatalakzatok. Az elhallgatás és az érzelmileg színező szavak (eufemizmus, 

kakofemizmus). 

2. A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata – a Magyar Nyelv (1905). 

3. Mozgósító beszédművek. Az előadás. 

 

4. Milyen szó- és mondatalakzat ad stilisztikai többlet-jelentést az idézetnek? 

Istentelen frígy van közötted, 

Ész és rossz akarat! 

…Az emberfaj sárákányfog-vetemény: Nincsen remény! nincsen remény! 

/Vörösmarty Mihály: Az emberek/ 

 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és olyanokat, 

amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a magas magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngétlen mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

karakter, identitás, románc ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 

     Hagyj el, óh Reménység! 

Hagyj el engemet                 (Csokonai: A Reményhez) 

 

12.        Mikor együtt voltunk, 

Tudom, hogy szerettél. 

Akkor meleg nyár volt, 

Most tél van, hideg tél.   (Petőfi: Reszket a bokor, mert…) 

13. Írjon szinonimasort a mosolyog igével!  

14. Milyen rímeket ismer? 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkban 



21.variáns 

 

 

1. A szó és mondatalakzatok. A humor, a gúny és az irónia. 

 

2. Nyelvművelés a két világháború között. Kosztolányi Dezső, Zolnai Gyula, 

Szinnyei József, Tolnai Gyula, Pais Dezső, Bárczi Géza. 

 

3. Korszakok a stílustörténetben: Petőfi és Arany stílusváltásától a Nyugat 

stílusújításáig: korszerűsítési tendenciák. 

 

4. Milyen szó- és mondatalakzat ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

egy szalag, csillagal vagy kereszttel 

A mellre tűzve, ah! Ez megkeresztel 

Előkelővé         

/Vajda János: Jubiláte/ 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és 

olyanokat, amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a mély magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngés mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

konstrukció, habitus, e-mail ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel 

Mélyen néz a kútba, s benne vizet kémel    (Toldi) 

12.    

  Vígan élem világom,  

Ne ítélj meg, virágom!    (Népdal) 

13.  Milyen rímeket ismer? 

14. Írjon szinonimasort a megy igével! 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkba 

 



22.variáns 

 

 

1. A szó és mondatalakzatok. A szarkazmus, a paródia és a szatíra 

2. Az Akadémia Nyelvművelő Szakosztályának megalakulása (1931.06.22., elnök: 

Négyesy László. A szakosztály folyóirata 1932 januárjától, a Magyarosan). Az 

Édes Anyanyelvünk c. folyóirat megindulása 1979-ben. 

3. Mozgósító beszédművek. A hozzászólás, a felszólalás. 

 

4. Milyen szó- és mondatalakzat ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

Szánd meg, Isten a magyart, 

Kit vészek hányának,…      

/Kölcsey Ferenc: Himnusz/ 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és 

olyanokat, amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a magas magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngétlen mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

karakter, identitás, románc ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 

     Hagyj el, óh Reménység! 

Hagyj el engemet                 (Csokonai: A Reményhez) 

 

12.        Mikor együtt voltunk, 

Tudom, hogy szerettél. 

Akkor meleg nyár volt, 

Most tél van, hideg tél.   (Petőfi: Reszket a bokor, mert…) 

13. Írjon szinonimasort a mosolyog igével!  

14. Milyen rímeket ismer? 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkban 

 



23.variáns 

 

 

1. A stílusérték: többletjelentés. Az állandó (denotatív jelentés) és az alkalmi 

(konnotatív jelentés) stílusérték. 

 

2. Az Édes Anyanyelvünk c. folyóirat megindulása 1979-ben. 

 

3. Korszakok a stílustörténetben: a Nyugat stílusújításától napjainkig. A szecesszió, 

az impresszionizmus és a szimbolizmus. 

 

4. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

Hiába törnek életemre 

Vén huncutok és gonosz ostobák… 

/Ady Endre: Ifjú szívekben élek/ 

 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és 

olyanokat, amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a mély magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngés mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

konstrukció, habitus, e-mail ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel 

Mélyen néz a kútba, s benne vizet kémel    (Toldi) 

12.    

  Vígan élem világom,  

Ne ítélj meg, virágom!    (Népdal) 

13.  Milyen rímeket ismer? 

14. Írjon szinonimasort a megy igével! 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkban 

 



24.variáns 

 

 

1. A stílust meghatározó tényezők. 

2. A magyar nyelvművelés 1945 után. Az új Nyelvművelő Bizottság munkája. Kodály 

Zoltán, Lőrince Lajos, Illyés Gyula, Deme László, Fábián Pál, Grétsy László, 

Kovalovszky Miklós. Az emberközpontú nyelvművelés. 

3. A beszéd tartalma: a biztos tárgyi tudás, a meggyőződés, a célra törő beszéd. 

 

4.  Mi a pozitív hangulati hatás forrása az alábbi idézetben? 

 Holott náddal ringat, 

holott csobogással, 

kékellő derűvel, 

tavi csókolással. 

/József Attila: Ringató/ 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és olyanokat, 

amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a magas magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngétlen mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

karakter, identitás, románc ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

     Hagyj el, óh Reménység! 

Hagyj el engemet                 (Csokonai: A Reményhez) 

 

12.        Mikor együtt voltunk, 

Tudom, hogy szerettél. 

Akkor meleg nyár volt, 

Most tél van, hideg tél.   (Petőfi: Reszket a bokor, mert…) 

13. Írjon szinonimasort a mosolyog igével!  

14. Milyen rímeket ismer? 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkba 



25.variáns 

 

 

1. A stílusfajták.(stílusnemek, Stíluskategóriák). 

 

2. Napjaink magyar nyelvművelése. Emberközpontú, nyelvközpontú, nemzetközpontú 

nyelvművelés. 

 

3. Korszakok a stílustörténetben: a Nyugat stílusújításától napjainkig. Az avantgárd stílusok. 

 

4. Milyen stilisztikai eszközök fokozzák a művészi hatást az alábbi idézetben? 

 Ez világ sem kell már nekem nálad nélkül szép szerelmem… 

      /Balassi Bálint: Hogy Júliára talála…/ 

 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és olyanokat, 

amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a mély magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngés mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

konstrukció, habitus, e-mail ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10. Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel 

Mélyen néz a kútba, s benne vizet kémel    (Toldi) 

12.    

  Vígan élem világom,  

Ne ítélj meg, virágom!    (Népdal) 

13.  Milyen rímeket ismer? 

14. Írjon szinonimasort a megy igével! 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkban 

 

 

 



26.variáns 

 

 

1. A szóbeli közlésfolyamat főbb stílusfajtái. 

 

2. Nyelvi tervezés: státustervezés, korpusztervezés. 

 

3. A beszéd formája: hangsúly, hanglejtés, szünet és tempó. 

 

4.  Milyen stilisztikai eszközök fokozzák a művészi hatást az alábbi idézetben? 

Világ világa, 

virágnak virága: 

keserűen kínzatol, 

vas szegekkel veretül.     /Ómagyar Mária-siralom/ 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és olyanokat, 

amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a magas magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngétlen mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

karakter, identitás, románc ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 

      Hagyj el, óh Reménység! 

Hagyj el engemet                 (Csokonai: A Reményhez) 

 

12.        Mikor együtt voltunk, 

Tudom, hogy szerettél. 

Akkor meleg nyár volt, 

Most tél van, hideg tél.   (Petőfi: Reszket a bokor, mert…) 

13. Írjon szinonimasort a mosolyog igével!  

14. Milyen rímeket ismer? 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkban 



 

27.variáns 

 

 

1. Stilisztika és stílustörténet. Egyéni stílus és korstílus. 

 

2. A kifejező olvasás és a versmondás. Az értő és értető felolvasás. A versmondás és a 

szavalat. 

 

3. Korszakok a stílustörténetben: a Nyugat stílusújításától napjainkig. A népies stílus. 

 

4. Milyen stilisztikai eszközök fokozzák a művészi hatást az alábbi idézetben?  

Elhull a virág, eliramlik az élet… 

     /Petőfi Sándor: Szeptember végén./ 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és olyanokat, 

amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a mély magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngés mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

konstrukció, habitus, e-mail ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel 

Mélyen néz a kútba, s benne vizet kémel    (Toldi) 

12.    

  Vígan élem világom,  

Ne ítélj meg, virágom!    (Népdal) 

13.  Milyen rímeket ismer? 

14. Írjon szinonimasort a megy igével! 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkban 

 

 

 



28.variáns 

 

 

1. Korszakok a stílustörténetben: az írásbeliség kialakulásától Kazinczy Ferenc és 

követőinek stílusreformjáig. A szépirodalmi stílus kialakulása. 

2. Nyelvművelés a hírközegekben: napi- és hetilapokban, a rádióban és a televízióban. 

Anyanyelvi mozgalmak, rendezvények, versenyek, táborok. 

3. A beszéd extralingvisztikai követelményei: a megjelenés, a testtartás, a gesztusok. 

 

4.  Mi ad stilisztikai többletjelentést az alábbi idézetnek? 

Te vagy, te vagy, barna kislány, 

Szemem s lelkem fénye! 

/Petőfi Sándor:Te vagy, te vagy, barna kislány… / 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és olyanokat, 

amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a magas magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngétlen mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

karakter, identitás, románc ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 

       Hagyj el, óh Reménység! 

Hagyj el engemet                 (Csokonai: A Reményhez) 

 

12.        Mikor együtt voltunk, 

Tudom, hogy szerettél. 

Akkor meleg nyár volt, 

Most tél van, hideg tél.   (Petőfi: Reszket a bokor, mert…) 

13. Írjon szinonimasort a mosolyog igével!  

14. Milyen rímeket ismer? 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkban 

 



29.variáns 

 

 

1. Korszakok a stílustörténetben: az írásbeliség kialakulásától Kazinczy Ferenc és 

követőinek stílusreformjáig. A kódexirodalom stílusa, a gótika. 

 

2. A nyelvművelés részterületei: a helyesírás ügye (jottista–ypszilonista vita; A magyar 

helyesírás és szóragasztás szabályai; iskolai és akadémiai helyesírás, az AkH. 1922-es, 

1954-es és 1984-es szabályzata). 

 

3. Korszakok a stílustörténetben: a Nyugat stílusújításától napjainkig. A tárgyias-

intellektuális. 

4.  Milyen szókép ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

Gyötrött és tépett magamat 

Régi hiteiben fürösztve 

Vérből, jajból és lángból 

Szedegetem össze…     /Ady Endre: Mag hó alatt/ 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és olyanokat, 

amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a mély magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngés mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

konstrukció, habitus, e-mail ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel 

Mélyen néz a kútba, s benne vizet kémel    (Toldi) 

12.    

  Vígan élem világom,  

Ne ítélj meg, virágom!    (Népdal) 

13.  Milyen rímeket ismer? 

14. Írjon szinonimasort a megy igével! 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkba 



 

30.variáns 

 

 

1. Korszakok a stílustörténetben: az írásbeliség kialakulásától Kazinczy Ferenc és 

követőinek stílusreformjáig. A reneszánsz. 

 

2. Közlő beszédművek. A vázlatos és a szöveges önéletrajz. 

 

3. Korszakok a stílustörténetben: a Nyugat stílusújításától napjainkig. A mai irodalom 

stílusai. 

4.  Milyen szókép ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

És milyen régen nem kutattalak 

Fövényes multban…    /Ady Endre: Elbocsátó szép üzenet/ 

5. Jelöljön meg olyan tevékenységi formákat, amelyek a nyelv művelését, és olyanokat, 

amelyek a beszélők művelését szolgálják! 

6. Milyen stilisztikai jelentése van a magas magánhangzóknak? 

7. Milyen stilisztikai jelentése van a zöngétlen mássalhangzóknak? 

8. Helyettesítse magyar szóval: 

karakter, identitás, románc ! 

9. Írjon 3 olyan neologizmust, amely az utóbbi 5-10 évben született! 

10.  Idézzen fel egy irodalmi műből származó hasonlatot! 

11. Mi ad stilisztikai többletjelentést az idézetnek? 

 

      Hagyj el, óh Reménység! 

Hagyj el engemet                 (Csokonai: A Reményhez) 

 

12.        Mikor együtt voltunk, 

Tudom, hogy szerettél. 

Akkor meleg nyár volt, 

Most tél van, hideg tél.   (Petőfi: Reszket a bokor, mert…) 

13. Írjon szinonimasort a mosolyog igével!  

14. Milyen rímeket ismer? 

15.  A nyelvművelés feladatai és lehetőségei napjainkban 
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